داخل العدد

الجمعة

 1فبراير 2019م
 26جمادى األولى 1440هـ
العدد  - 4031السنة الثانية عشرة
 28صفحة
السعر  100فلس

www.aljarida.com

جوليا روبرتس :لست مدمنة لمواقع
التواصل مثل بعض النجوم
ص 15

«إيداعات نيابية» جديدة في األفق
العدساني :بنوك أبلغت «التحريات المالية» بتضخم أرصدة نواب حاليين

0 1 1 0 0 7

2 7 0 0 0 0

الثانية

• إحالة تقرير «المحاسبة» عن فحص ميزانية مجلس الوزراء إلى «الميزانيات البرلمانية»
فهد التركي ومحيي
عامر وعلي الصنيدح

شهدت جلسة مجلس األمة أمس
مفاجأة كشفت عن قضية «إيداعات»
جـ ــديـ ــدة أب ـط ــال ـه ــا نـ ـ ــواب حــال ـيــون
تضخمت أرصدتهم المالية.
وقــال النائب ريــاض العدساني،
الـ ـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ــار ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ـي ــة خ ــال
ً
الجلسة ،إن هناك بنوكا قدمت إلى
وح ــدة الـتـحــريــات الـمــالـيــة بــاغــات

اقتصاديات

«المشاريع»:
 %29.3زيادة رأس
المال عبر إصدار
أسهم جديدة
١٢

عن تضخم حسابات بعض النواب،
ً
و«م ـل ـفــات ـهــم بــأمــن ال ــدول ــة حــال ـيــا»،
ً
ً
متوعدا الوزراء المعنيين ،خصوصا
وزيـ ــر الـمــالـيــة د .نــايــف الـحـجــرف،
باالستجواب إذا تستروا على هؤالء
الـنــواب ولــم يحيلوهم إلــى النيابة
العامة.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـع ـ ــدس ـ ــان ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أن

 4.4ماليين
دينار أرباح
«أالفكو» في
الربع األول

بوشهري للمويزري :بين السياسة
وطعن اآلخرين خط رفيع ال تتجاوزه
ْ ً
قدمت بالغا للنيابة باتهامات النائب لها بالتزوير

●

يوسف العبدالله

أعـ ـلـ ـن ــت وزيـ ـ ـ ــرة األشـ ـغ ــال
ال ـع ــام ــة وزي ـ ـ ــرة اإلس ـ ـكـ ــان د.
جنان بوشهري أنها قدمت
ً
ب ـ ــاغ ـ ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـع ــام
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ــس ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق
فـيـمــا أثـ ـ ــاره ال ـنــائــب شعيب
ً
المويزري أخيرا عن تزويرها
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات وت ــزيـ ـيـ ـفـ ـه ــا
للحقائق ل ــدى إجــابـتـهــا عن
أح ـ ــد األسـ ـئـ ـل ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة،
مخاطبة الـنــائــب بــأنــه «بين
التجريح السياسي 02

جنان بوشهري

شعيب المويزري

وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة ه ــو الـ ـمـ ـس ــؤول عــن
وح ــدة الـتـحــريــات المالية «وإذا لم
تـ ـق ــدم بـ ــاغـ ــات ض ــده ــم ف ـســأت ـقــدم
ب ــاالس ـت ـج ــواب مـ ـب ــاش ــرة ...وعـلـيـنــا
مــراق ـبــة الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ،الـتــي
عليها أخــذ اإلج ــراء ات كاملة وعدم
التقاعس».
ووافــق المجلس على رسالة من

ال ـع ــدس ــان ــي ،ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا تـحــويــل
تقرير ديــوان المحاسبة عن نتائج
ف ـحــص وم ــراج ـع ــة تـنـفـيــذ مـيــزانـيــة
مجلس الوزراء بشأن عطايا النواب،
خالل الفترة من  1يناير  2016حتى
 31مايو  2018إلى لجنة الميزانيات
والحساب الختامي.
ً
إلــى ذل ــك ،واف ــق المجلس أيضا

عـ ـل ــى رس ـ ــال ـ ــة م ـ ــن الـ ـن ــائ ــب ص ــال ــح
ع ــاش ــور ،طـلــب فـيـهــا تكليف لجنة
ال ـمــرافــق ال ـعــامــة تـقــديــم تـقــريــر عن
م ــوق ــف ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـج ــاه الـ ــزيـ ــادة
الخيالية في سعر إيجارات المحالت
بسوق المباركية ،خالل شهر.

٠٦-٠٤

محليات

رئيس «الفدرالي»:
ال تأثير إلغالق
الحكومة بشرط
١٤
أال يتكرر

١٢

تحالفان للمنافسة
على مزايدة
خصخصة البورصة
●

تباين مؤشرات
البورصة
والسيولة 23
مليون دينار ٠٣ ١٢

ً
ال قيد انتخابيا في فبراير الجاري
و«التكميلية»  9أو  16مارس

عيسى عبدالسالم

●

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة،
أن ه ـنــاك تـحــالـفـيــن مؤهلين
للمنافسة على المزايدة على
حـ ـص ــة م ـ ــن أس ـ ـهـ ــم رأس ـ ـمـ ــال
شـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ل ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة ،مــوضـحــة
أن هــذه الحصة تـتــراوح بين
 %٢٦و.%٤٤
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،إن ال ـت ـحــالــف
األول يـضــم الـبـنــك الـتـجــاري
ال ـكــوي ـتــي وب ــورص ــة م ــدري ــد،
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن يـ ـتـ ـضـ ـم ــن اآلخـ ـ ــر
شــركــة االسـتـثـمــارات 02

حسين العبدالله

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن
إدارة االنتخابات لن تفتح القيد
فــي ال ـج ــداول االنـتـخــابـيــة ،الــذي
يفترض أن يبدأ بعد غد ويستمر
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة فـ ـب ــراي ــر ال ـ ـجـ ــاري،
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ال ــذي ــن أتـ ـم ــوا ســن
ً
 21عــامــا؛ خشية تــأثــر ال ـجــداول
ً
الحالية بـهــذا األم ــر ،نـظــرا لقرب
إجراء االنتخابات التكميلية في
الدائرتين الثانية والثالثة ،على
أن يتمكنوا من القيد العام المقبل.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة»،
إن اإلدارة أخــذت بعين االعتبار

ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الـمـتــوقــع
صدوره االثنين المقبل بالدعوة
إل ــى االن ـت ـخــابــات التكميلية في
الدائرتين الثانية والثالثة ،بعد
َ
مقعدي
إعالن مجلس األمة خلو
النائبين جمعان الحربش ووليد
الطبطبائي ،والتي يرجح أن تتم
في  9أو  16مارس المقبل.
وذك ــرت أن عملية وقــف القيد
هـ ــذا الـ ـع ــام ت ـس ـت ـنــد إلـ ــى أح ـك ــام
ال ـم ــادة  8م ــن ق ــان ــون االن ـت ـخــاب،
التي تقرر الحفاظ على الجداول
االنتخابية وعــدم الطعن والنيل
منها بأي طريقة ،سواء بإضافة
أو تـعــديــل أو نـقــل قيد 02

اجتماع البحر الميت لم يبحث التقارب مع تل أبيب
• تنسيق سداسي يسبق استحقاقات حاسمة ً
• عقوبات طهران و«عودة سورية» األكثر حضورا

●

وزراء خارجية الدول الست خالل اجتماعهم بمركز المؤتمرات في البحر الميت أمس (أ ف ب)

أوروبا تقترب من موقف
ترامب في فنزويال
اقترب األوروبيون خطوة
إض ــافـ ـي ــة مـ ــن م ــوق ــف إدارة
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب في األزمة الفنزويلية،
إذ أوصى البرلمان األوروبي،
بـ ـع ــد تـ ـص ــوي ــت أم ـ ـ ــس ،دول
االت ـحــاد بــاالعـتــراف برئيس
الجمعية الوطنية الفنزويلية
ً
خـ ـ ـ ـ ــوان غ ـ ـ ــواي ـ ـ ــدو «رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا
ً
شرعيا بالوكالة لجمهورية
ف ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا ال ـ ـبـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــاريـ ــة»،
وسحب االعـتــراف بالرئيس
نيكوالس مادورو الذي يقود
ً
ً
ً
نظاما اشتراكيا يعد امتدادا
لسلفه هوغو شافيز المعادي
لواشنطن.
واقترح البرلمان أن يبقى
ً
االعـ ـت ــراف ب ـغ ــواي ــدو ســاريــا
«إل ــى حين إج ــراء انتخابات
رئاسية جديدة حرة وشفافة

وذات مصداقية بهدف إعادة
الديمقراطية» إلى البالد.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـص ــدر
وزراء خـ ــار ج ـ ـيـ ــة اال ت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ـم ـج ـت ـم ـع ــون
ً
فــي بــوخــارســت ،قـ ــرارا حــول
ت ـلــك األزم ـ ـ ــة ،ب ـعــد أن رفــض
مادورو مهلة أوروبية إلعالن
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاسـ ـي ــة تـحــت
طــائـلــة الـتـهــديــد بــاالع ـتــراف
بشرعية غوايدو.
وإذ اعتبر أن دعم الجيش
الـفـنــزويـلــي حــاســم م ــن أجــل
ال ـتــوصــل إل ــى إط ــاح ــة نـظــام
مـ ـ ـ ــادورو ،اس ـت ـب ـعــد غ ــواي ــدو
ان ــدالع ح ــرب أهـلـيــة «ألن 90
في المئة من السكان يريدون
ً
تغييرا».
(عواصم  -وكاالت)

األمير :تسمية «زين»
بـ «صباح الكويت» تجسد
الروح الوطنية العالية

ناصر الخمري

كـشــف م ـصــدر حـكــومــي مـطـلــع أن
االجتماع السداسي لــوزراء خارجية
الـ ـك ــوي ــت وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
والبحرين ومصر واألردن في منطقة
البحر الميت أمس شهد طرح الملفات
العربية الساخنة على طاولة الحوار،
ً
ن ــاف ـي ــا ت ـن ــاول ــه م ــن ق ــري ــب أو بـعـيــد،
مسألة التقارب الخليجي مع إسرائيل.
وأك ـ ــد ال ـم ـص ــدر لـ ـ ـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» أن
ج ــدول أعـمــال االجـتـمــاع الـمــوســع لم
ً
ً
يكن مدرجا عليه هذا الملف ،مبينا

أن ـ ــه ب ـح ــث وض ـ ــع ال ـم ـن ـط ـقــة األم ـن ــي
والتهديدات اإلرهابية التي تتعرض
لها باإلضافة إلى العقوبات األميركية
المفروضة على إيران وبلورة موقف
تجاهها فــي مــؤتـمــر وارس ــو المقرر
منتصف فبراير الجاري.
ووفق المصدر ،فإن الوزراء الستة
بحثوا سبل عودة سورية إلى جامعة
الــدول العربية ،قبل القمة المرتقبة،
التي تستضيفها تونس في  31مارس
 ،2019ك ـمــا ت ـمــت م ـنــاق ـشــة الــوضــع
اإلن ـس ــان ــي ف ــي ال ـي ـمــن وك ـي ـف ـيــة دعــم
قوى التحالف العربي إلنهاء الوضع

وعودة الشرعية ،باإلضافة إلى األزمة
الخليجية.
وج ـ ــاء هـ ــذا االج ـت ـم ــاع ق ـبــل نـحــو
أسـبــوعـيــن مــن مــؤتـمــر ح ــول الـشــرق
األوسط في وارسو قال البيت األبيض
إن ــه يــرمــي إل ــى "ال ـتــرويــج لمستقبل
يعمه السالم واألمن في المنطقة" ،كما
ُع ِقد في ظل حديث عن سعي واشنطن
إلى إنشاء "الناتو العربي".
وبعد االجـتـمــاع ،الــذي ضــم وزراء
خ ــارجـ ـي ــة الـ ـك ــوي ــت ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
ال ـخــالــد ،واإلمـ ـ ــارات الـشـيــخ عبدالله
بــن زاي ــد ،والبحرين الشيخ 02

الخراز لـ ةديرجلا:.
سنتوسع في حاضنات
األعمال لألسر المنتجة

رؤى عالمية

١١-١٠

اليونان ترسم حدود
أوروبا الجديدة

اقتصاد

١٣

استراتيجية تنويع أنشطة
«أرامكو» تستهدف
إدراجها في 2021

دوليات

23

روسيا تسعى لخفض التوتر بين إيران وإسرائيل
واشنطن تقلل أهمية «آلية التجارة» األوروبية لكنها تبقي الضغط
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي
إيراني ،لـ «الجريدة» ،أن طهران
أبلغت موسكو أنها لن تقف
مـ ـكـ ـت ــوف ــة األيـ ـ ـ ـ ــدي بـ ـع ــد اآلن
حيال الضربات اإلسرائيلية
ا ل ـتــي تستهدفها و حـلـفــاء هــا
ف ــي س ــوري ــة ،وأن أي ضــربــة
إســرائ ـي ـل ـيــة مـقـبـلــة س ـتـ َ
ـواجــه
برد عنيف.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر أن
اإليــرانـيـيــن أعــربــوا لموسكو
عن امتعاضهم الشديد لعدم
الـتــزامـهــا بــاالتـفــاق األميركي
ـ ـ الروسي ـ ـ اإلسرائيلي الذي
قبلت به طهران ،على أساس
أن روس ـ ـ ـيـ ـ ــا س ـت ـض ـم ــن أمـ ــن
الـ ـ ـق ـ ــوات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي ح ــال
ً
ابـ ـتـ ـع ــدت  40ك ـي ـل ــوم ـت ــرا عــن

خ ــط وق ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
الـ ـج ــوالن الـ ـس ــوري الـمـحـتــل،
غـ ـ ـي ـ ــر أن م ـ ــو سـ ـ ـك ـ ــو ت ـك ـت ـف ــي
بــإبــاغ اإليــرانـيـيــن بالمواقع
ا لـتــي ستستهدف مــن جانب
إسرائيل إلخالئها.
وأك ـ ــد ال ـم ـص ــدر أن ط ـهــران
أخبرت موسكو أنها لن تلتزم
بهذا االتفاق بعد اآلن ،وأنها
سـتـعــود إل ــى الـمـنــاطــق داخــل
ً
حزام الـ  40كيلومترا.
وكـشــف أن مــوسـكــو طلبت
مـ ـ ــن ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ال ـ ـتـ ــريـ ــث ح ـتــى
تـ ـن ــاق ــش ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع مـ ــع تــل
أبـ ـي ــب ،ف ــي م ـح ــاول ــة لخفض
التوتر والتوصل إلى صيغة
ً
ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـفــاهــم ،م ــؤك ــدا أن
زي ـ ـ ـ ــارة الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث الـ ــروسـ ــي
الخاص إلى سورية ألكسندر
الفرانتبيف إلسرائيل 02
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وزير خارجية ليبيا :األمير من أحكم حكماء المنطقة

األمير :تسمية «زين» بـ «صباح الكويت»
العالية
الوطنية
الروح
تجسد
أكد أن الكويت سند أساسي لبالده

سموه هنأ ملك ماليزيا بأدائه اليمين الدستورية
بعث سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحـمــد ،ببرقيتي شكر
إل ـ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة م ـج ـمــوعــة «زيـ ـ ــن» أحـمــد
ال ـ ـط ـ ــاح ـ ــوس ،ون ـ ــائ ـ ــب رئ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة وا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي لمجموعة «زين» بدر
ال ـخ ــراف ــي ،ع ـ َّـب ــر فـيـهـمــا سـمــوه
ع ــن خ ــال ــص ش ـك ــره ع ـلــى قـيــام
ا لـمـجـمــو عــة بتسمية شبكتها
«ص ـ ـب ـ ــاح ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت» ،احـ ـتـ ـف ــاء
بالذكرى الثالثة عشرة لتولي
س ـم ــوه مـقــالـيــد ال ـح ـكــم ،م ـقــدرا
سموه هذه المبادرة المجسدة
للروح الوطنية العالية ،ومشيدا
ب ــال ــرؤى الـطـمــوحــة لمجموعة
«زيــن» في مجاالت االتـصــاالت،
متمنيا سموه لجميع العاملين
في مجموعة «زين» دوام التقدم
والنجاح.
ك ـم ــا ب ـع ــث س ـ ـمـ ــوه ،ب ـبــرق ـيــة
تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إلـ ـ ـ ــى م ـ ـلـ ــك م ــالـ ـي ــزي ــا،
السلطان عبدالله بن السلطان
أح ـمــد شـ ــاه ،عـ َّـبــر فـيـهــا سـمــوه
عــن خــالــص تـهــانـيــه ،بمناسبة

أدائ ــه اليمين الدستورية ملكا
ل ـم ــال ـي ــزي ــا ،مـتـمـنـيــا س ـم ــوه لــه
كــل التوفيق وال ـســداد وموفور
الـصـحــة والـعــافـيــة ،وللعالقات
الطيبة بين الكويت وماليزيا

وصف الوزير السيالة ،سمو
أمير البالد بأنه من أحكم
المنطقة ،قائال" :نحن
حكماء ً
نقدر عاليا الكويت ،باعتبارها
أساسية لليبيا،
داعمة
ً
ويهمها كثيرا تحقيق األمن
واالستقرار فيها".

المزيد من التطور والنماء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ،وسـمــو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

أكــد وزيــر الخارجية الليبي
محمد السيالة أن الكويت تمثل
ً
سـنــدا أساسيا لـبــاده ،واصفا
سمو أمير البالد الشيخ صباح
االح ـمــد بــأنــه مــن أحـكــم حكماء
المنطقة.
وقال الوزير السيالة لـ «كونا»،
امس« :نحن نقدر عاليا الكويت،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا داع ـ ـمـ ــة أس ــاس ـي ــة
لليبيا ،ويهمها كثيرا تحقيق
األمن واالستقرار فيها».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن وف ـ ـ ـ ــدا ق ــام
بزيارة الى الكويت في ديسمبر
الماضي ،وتشرف خاللها رئيس
ال ـم ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي لـحـكــومــة
ال ــوف ــاق الــوط ـنــي فــائــز ال ـســراج
بـلـقــاء سـمــو امـيــر ال ـبــاد وعــدد
من كبار المسؤولين في الدولة.
وتـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ،ب ـحــث
األوض ـ ــاع فــي ليبيا والـجـهــود
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق األم ـ ــن
واالستقرار ،بما يحفظ سيادة
ووحدة األراضي الليبية ،كما تم
بحث آخر مستجدات األوضاع
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،وال ـت ــأك ـي ــد على
دع ــم ال ـج ـهــود الــرام ـيــة لتعزيز
التضامن ووحدة الصف العربي

فــي سبيل مــواجـهــة التحديات
وت ـح ـق ـي ــق األم ـ ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار
المنشود.

تطوير العالقات
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى زيـ ــارتـ ــه ال ــى
ال ـن ـم ـس ــا ،أك ـ ــد الـ ــوزيـ ــر الـلـيـبــي
أنــه يـعــول كثيرا على مساعدة
الـنـمـســا ل ـب ــاده ،وال ـت ــي قــدمــت
الكثير من الدعم في العديد من
الـمـجــاالت ،وخــاصــة المجالين
الصحي والصناعي ،مشيرا الى
وجود رغبة مشتركة في تطوير
العالقات الثنائية بالمستقبل.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ع ـق ــد خ ــال
زي ـ ــارت ـ ــه الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن نــوع ـهــا
لفيينا لقاء مع وزيرة الخارجية
ال ـن ـم ـس ــاوي ــة ك ــاري ــن ك ـنــاي ـســل،
لـبـحــث سـبــل تـطــويــر الـعــاقــات
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وخ ـ ــاص ـ ــة فــي
مـجــاالت النفط والـغــاز وتبادل
ال ـخ ـب ــرات ف ــي إدارة الـمـنـشــآت
الـصـحـيــة فــي لـيـبـيــا ،مــؤكــدا ان
الفترة القريبة المقبلة ستشهد
ان ـ ـطـ ــاق عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
المشتركة.

وبـ ـش ــأن م ـلــف ال ـه ـج ــرة غير
الشرعية من شمال افريقيا الى
أوروب ــا ،وال ــذي يمثل الهاجس
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ألوروبـ ـ ـ ـ ــا
ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـن ـم ـســا ،قـ ــال وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبــي ان الـهـجــرة
غير الشرعية ال يمكن ايقافها
بـعـمــل أم ـن ــي ف ـقــط ع ـلــى ح ــدود
ليبيا البحرية.

مراقبة الحدود
وأوضـ ـ ـ ــح أن األم ـ ـ ــر يـتـطـلــب
أيضا تعاونا أوســع ،من خالل
االستثمار في إقامة بنية تحتية
وخلق فرص عمل ومنع اجتياز
الـ ـح ــاج ــز ال ـ ـص ـ ـحـ ــراوي ب ـهــدف
م ـس ــاع ــدة ل ـي ـب ـيــا ع ـل ــى مــراق ـبــة
حدودها الجنوبية.
وأشار إلى ان النمسا تعهدت
ب ـم ـســاعــدة لـيـبـيــا ع ـلــى مــراقـبــة
الحدود الجنوبية ،بعد توقيع
اتفاق مع دول الجنوب وخاصة
الـنـيـجــر وال ـت ـش ــاد والـ ـس ــودان،
ً
كاشفا انــه سيتم في العشرين
من الشهر المقبل وضع تصور
ن ـه ــائ ــي حـ ــول هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع

محمد السيالة

يـ ـ ـع ـ ــرض ع ـ ـلـ ــى دول االتـ ـ ـح ـ ــاد
االوروبي.
ووصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـل ـي ـب ــي
ال ـح ــدود «الـحـقـيـقـيــة» لــاتـحــاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ــأنـ ـه ــا ل ـي ـس ــت فــي
البحر المتوسط ،بل في جنوب
الصحراء الليبية ،في إشارة إلى
تدفق المهاجرين غير الشرعيين
عبر هذه المنطقة.

العتيبي :عدم وصول المساعدات
الخالد :دور كبير لألمير في استقرار المنطقة
َّمثل رئيس الوزراء في افتتاح االحتفاالت الشعبية بمركز جابر األحمد الثقافي إلى مخيم الركبان غير مقبول
• الجبري :االحتفال برفع العلم رمز للسيادة والعزة والوحدة الوطنية

أكـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد،
الدور الكبير لسمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد وج ـه ــوده الــرام ـيــة إلــى
تكريس األمن واالستقرار في ظل الفترة
«العصيبة» التي تمر بها المنطقة.
وقال الخالد في تصريح لدى تمثيله
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك رئ ـيــس
مجلس الــوزراء في افتتاح االحتفاالت
الشعبية واألنشطة المصاحبة لها أمس
فــي ســاحــة الـعـلــم بـمــركــز الـشـيــخ جابر
األحمد الثقافي التي تقام تحت رعاية
س ـم ــوه ،إن «ال ـكــويــت حـقـقــت إن ـج ــازات
كـبـيــرة فــي عـهــد سـمــو امـيــر ال ـبــاد في
ظل رعايته المباشرة وخبرته الطويلة
التي سخرها لخدمة االمن واالستقرار
والحياة الكريمة التي امـتــدت لتشمل
دول العالم اجمع».

الوحدة الوطنية

ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب ،رئـ ـي ــس الـمـجـلــس
الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب،
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة لــاح ـت ـفــال
باألعياد والمناسبات الوطنية محمد
الـجـبــري ،ان االحـتـفــال الشعبي برفع
العلم رمــز للسيادة والـعــزة والــوحــدة
الوطنية.
وقـ ــال ال ـج ـبــري إن رف ــع ال ـع ـلــم يعد
ت ـج ــدي ــدا ل ـق ـســم االنـ ـتـ ـم ــاء ل ـث ــرى هــذه
األرض الطيبة والوالء والوفاء لصاحب
السمو ،ملتفين خلف قيادته الحكيمة
والرشيدة قائدا وربانا لسفينة الكويت
يعضده سمو ولي العهد األمين.
وأض ــاف ان اقــامــة هــذه االحتفالية
ف ــي ه ــذا ال ـم ـكــان ،الـ ــذي يـعــد م ــن قــاع
الثقافة والحضارة الكويتية الجديدة
التي تشهدها الكويت في عهد سمو
ام ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ،تـ ــؤكـ ــد رؤي ـ ـ ــة الـ ـقـ ـي ــادة
ال ـس ـيــاســة الـعـلـيــا ل ـكــويــت المستقبل
المشرق بإنجازات كبرى في مختلف
ال ـم ـج ــاالت ،مـمــا يـضـعـهــا ف ــي مـصــاف
الدول المتقدمة.

الخالد خالل مراسم رفع العلم في مركز جابر الثقافي

حث مندوب الكويت الــدائــم لــدى األمــم المتحدة
السفير مـنـصــور العتيبي األ طـ ــراف المعنية على
التعاون من أجل تمكين وصول المساعدات بشكل
ف ــوري وآم ــن ومـسـتــدام الــى قاطني مخيم الركبان
معتبرا ان عدم وصول المساعدات «أمر غير مقبول».
جاء ذلك في كلمة السفير العتيبي التي ألقاها
نيابة عــن حاملي القلم للملف اإلنساني السوري
في مجلس األمن (الكويت وبلجيكا وألمانيا) خالل
جـلـســة مـجـلــس األم ــن ح ــول الــوضــع اإلن ـســانــي في
سورية أمس األول.
وقــال العتيبي :نجتمع فــي أول جلسة لمجلس
األمن في عام  2019حول الوضع اإلنساني السوري
وذل ــك بـعــد طــي صـفـحــة ع ــام  2018وال ـتــي شـهــدت
لألسف استمرارا لألوضاع اإلنسانية المتدهورة في
سورية ومن المناسب هنا أن نقف للحظة للمراجعة
والوقوف على هذه األوضاع.
وأضاف العتيبي «يعيش أكثر من مليون شخص
فــي مناطق يصعب الــوصــول إليها داخــل سورية»
الفـتــا الــى ان وراء هــذه األرق ــام المفزعة قصصا ال
تـحـصــى تـعـكــس ال ـم ـعــانــاة اإلن ـســان ـيــة الـمـسـتـمــرة
للمدنيين الـســوريـيــن مــن أط ـفــال ون ـســاء وشـيــوخ
«أصبحوا ضحايا ألحد أبشع النزاعات التي شهدها
تاريخنا المعاصر».
واوضح انه مع استمرار هذه المعاناة االنسانية
يتعين على المجتمع الدولي بشكل عام واألطراف
المعنية بالنزاع بشكل خاص العمل بشكل موحد

ً
سفير الصين :الرئيس جينبينغ مهتم كثيرا بزيارة الكويت
بدوره ،أكد وزير اإلعالم ،وزير الدولة

قال سفير جمهورية الصين
الشعبية لــدى الـبــاد لــي مينغ
ق ـ ــان ـ ــغ إنـ ـ ـ ــه ح ـ ـمـ ــل رسـ ـ ــالـ ـ ــة مــن
الرئيس الصيني شي جينبينغ
إل ــى سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الشيخ
ص ـبــاح األح ـم ــد ،عـبــر فـيـهــا عن
ش ـكــره وام ـت ـنــانــه لـسـمــوه على
ً
دعوته لزيارة الكويت ،موضحا
ً
أن الرئيس جينبينغ مهتم جدا
بزيارة الكويت إال أنه حتى اآلن
لم يتم تحديد موعد الزيارة.
وأض ـ ــاف الـسـفـيــر ق ــان ــغ ،في
تـ ـص ــري ــح عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش ح ـفــل
السفارة بعيد الربيع في السنة
الصينية أمس األول ،أن الرسالة
تـضـمـنــت ح ــرص ال ـص ـيــن على
العمل بشكل وثيق مع الكويت
ل ـت ـط ـب ـيــق رؤيـ ـتـ ـه ــا ال ـت ـن ـمــويــة
ً
ا ل ـط ـم ــو ح ــة  ،2035م ـ ــؤ ك ـ ــدا أن
ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ع ـلــى أتــم

اس ـت ـعــداد لـتـعــزيــز مساهمتها
فيها ،وخصوصا على صعيد
م ــدي ـن ــة الـ ـح ــري ــر ومـ ـش ــروع ــات
الجزر.
وعـ ـ ـ ــن ل ـ ـقـ ــائـ ــه ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه،
وص ــف الـسـفـيــر الـلـقــاء بالبناء
وال ـم ـث ـم ــر ،ح ـي ــث تـ ـن ــاول سـبــل
تطبيق وتـنـفـيــذ رؤي ــة زعـيـ َـمــي
ال ـب ـلــديــن ف ــي ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
الثنائية.
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب ن ــائ ــب
رئيس مجلس االسرة الحاكمة
الشيخ د .إبــراهـيــم الدعيج عن
سعادته بحضور احتفالية يوم
الــربـيــع الـصـيـنــي ال ــذي تنظمة
السفارة الصينية في البالد.
وقـ ــال الــدع ـيــج إن ال ـعــاقــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة -ال ـص ـي ـن ـيــة قــدي ـمــة
ومتجذرة ،الفتا إلى أن أول من

«اليونسكو» :تشريعات لزيادة
نسبة الكويتيين بـ «الخاص»
أكدت األمينة العامة للجنة
الــوط ـن ـيــة الـكــويـتـيــة للتربية
والعلوم والثقافة «اليونسكو»
نـ ــاديـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزان ،أه ـم ـي ــة ســن
تشريعات تلزم القطاع الخاص
ب ــزي ــادة االه ـت ـم ــام ب ـم ـجــاالت
التعليم المهني ،وزيادة نسبة
العمالة الكويتية لديه.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ت ــوص ـي ــات
ملتقى «المؤسسات الوطنية
ن ـحــو دعـ ــم ال ـت ـع ـل ـيــم الـمـهـنــي
وال ـ ـف ـ ـنـ ــي بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت» ام ـ ــس،
والذي انطلقت فعالياته أمس
األول بــرعــايــة وزيـ ــر الـتــربـيــة
وزير التعليم العالي د .حامد
العازمي.
وأوضحت الوزان ،في بيان،
أن التوصيات طالبت بزيادة
وتيرة التعاون والتنسيق بين
الجهات المختصة والمتداخلة
حول التعليم المهني ،وزيادة
االهتمام به لتحقيق مقاصد
ال ـك ــوي ــت  ،2035إض ــاف ــة إلــى
دع ـ ـ ــوة الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ــى إيـ ــاء

رعاية خاصة للتعليم المهني،
وت ـح ـس ـيــن ظ ــروف ــه ،وتـحـفـيــز
الفئات المستهدفة ،وتمكين
المرأة في هذا المجال.
وقالت إن الملتقى دعا إلى
إقـ ــرار س ـيــاســات وتـشــريـعــات
ج ــدي ــدة ت ـه ــدف الـ ــى تشجيع
الشباب والمبادرين للدخول
فـ ــي س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وت ـغ ـط ـيــة
االحتياجات التنموية للدولة.
وذكرت أن التوصيات أكدت
أهمية توسيع نطاق الشراكات
مع المجتمع المدني والقطاع
ال ـخ ــاص ،وتــوطـيــن الـتـجــارب
االقليمية والدولية الناجحة
واالس ـت ـفــادة مـنـهــا ،وتوسيع
نطاق هذه الملتقيات على أن
تجرى بشكل دوري وتعميمها
خليجيا وعربيا ،واالستفادة
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع وال ـ ـبـ ــرامـ ــج
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـقــدم ـهــا
المعاهد والمنظمات العالمية
المختصة.

بدأ مد جسور هذه العالقة مع
الجانب الصيني هو المغفور له
بإذن الله الشيخ جابر األحمد،
ثــم رعــاهــا مــن بعده سمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
ح ـت ــى وصـ ـل ــت لـ ـه ــذه ال ـم ـكــانــة
والمتانة من التبادل التجاري
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ف ـ ــاق
المليارات.
وقال إن زيارة صاحب السمو
للصين ودعوة سموه لمزيد من
الشراكات التجارية واالنمائية
مؤشر على مدى أهمية الصين
بالنسبة لــرؤيــة الـكــويــت ٢٠٣٥
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى م ـ ـ ــدى أه ـم ـي ـت ـهــا
الـتـجــاريــة ومــا تحمله مــن ثقل
سياسي في المنطقة.
وأضـ ـ ــاف أن ط ــري ــق الـحــريــر
الذي تسعى الصين إلى إنشائه،
والــذي يمر عبر منطقة الشرق

جانب من قطع كيك االحتفال
األوس ـ ـ ـ ــط يـ ـع ــد خـ ـط ــوة ك ـب ـيــرة
يجب االستفادة منها في زيادة
التبادل التجاري.

بوشهري للمويزري :بين السياسة...

ً
المقبول دسـتــوريــا ،والطعن فــي كــرامــة اآلخــريــن المرفوض
ً
أخالقيا ،خط رفيع ...ال تتجاوزه».
وقالت بوشهري ،عبر حسابها الرسمي في «تويتر» ،إن
ً
«اتهامات بهذا الحجم ،حملت مساسا بقسمي الدستوري
ونزاهتي ،وامتدت إلى حكومة سمو الشيخ جابر المبارك،
تستوجب إجراء تحقيق قضائي».
وأضافت« :اليوم أوجه إلى األخ المويزري ما قاله هو للنواب
ً
حينما كان وزيرا بأنه يتمنى أال توجه التهم ال إلى الحكومة
وال إلى رئيس الوزراء ،وإذا كان هناك وزير مخطئ فوجهوا
كالمكم إلى الوزير نفسه».

تحالفان للمنافسة على مزايدة...
الوطنية ،وشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار،
وشركة األولى لالستثمار مع بورصة أثينا.
وأضافت أن الجهات المعنية ،وعلى رأسها هيئة أسواق
المال ،ستراجع كل الملفات للتأكد من صحة الطلبات المقدمة،
مشيرة إلى أن العطاءات المالية ستقدم على الحصة المذكورة
بين  ١٢و ١٤فبراير الجاري.

ال قيد انتخابيًا في فبراير الجاري...
ألي ناخبين ،الفتة إلى أن إدارة االنتخابات ستسمح فقط للمقيدين
في جداول  2018بالتصويت في «التكميلية» المقبلة.

واس ـتــذكــر الــدع ـيــج الـمــوقــف
الصيني من االحتالل العراقي
ال ـغــاشــم ال ـكــويــت وغ ـيــرهــا من

المواقف اإليجابية على الساحة
العربية والدولية.

ولفتت إلى أن المجلس مطالب بتعديل قانون االنتخاب للسماح
بقيد المواطنين طــوال السنة وعــدم قصره على فبراير من كل عام،
ً
ذلك ألن العملية االنتخابية يتصادف إجراؤها أحيانا مع فترة القيد.

اجتماع البحر الميت لم يبحث...
خالد بــن أحـمــد ،ومصر سامح شـكــري ،والسعودية عــادل الجبير،
أع ـلــن نـظـيــرهــم األردنـ ــي أي ـمــن الـصـفــدي أن "ال ـل ـقــاء ال ـت ـشــاوري كــان
ً
ً
مثمرا وإيـجــابـيــا ،لتبادل وجـهــات النظر حــول قضايانا اإلقليمية
وسبل تعاوننا من أجل تجاوز األزمــات اإلقليمية بما يحقق األمن
واالستقرار".
ً
وأشــار الصفدي ،في بيان مقتضب ،إلــى أن "اللقاء كــان مفتوحا
بدون أجندة وبدون جدول أعمال للحديث حول كيفية أن نعمل من
ً
أجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة" ،مؤكدا أنه "حوار إيجابي
ً
ومثمر وموسع تطرق إلى كل القضايا التي يجب أن نعمل معا من
أجل أن نعالجها لتحقيق هدفنا المشترك وخدمة قضايانا"22 .

روسيا تسعى لخفض التوتر بين...
جاءت لهذا الغرض.
وقال المصدر إن األجهزة األمنية التابعة لحزب الله في لبنان
رصدت تحركات غير عادية لإلسرائيليين في المناطق المحاذية
ً
للشريط الحدودي مع لبنان وسورية ،وهو ما أثار شكوكا بأن
إسرائيل يمكن أن تحاول القيام بعملية عسكرية واسعة ضد
إيران وحلفائها في دمشق أو بيروت ،وعليه فإن جميع القوات
الموالية إليران في سورية ولبنان بدأت تجهز نفسها للمواجهة،
وتم تسليمها هي والحزب كميات كبيرة من السالح.

منصور العتيبي
لتحسين األوضاع اإلنسانية وإيصال المساعدات
إلى سورية والسعي الحداث فرق ملموس للمدنيين
على األرض .وقال العتيبي «مع دخولنا عاما جديدا
مــازالــت هناك تحديات إنسانية على األرض حيث
مازالت هناك تحديات وعراقيل وقيود إما بيروقراطية
أو أمـنـيــة أو غـيــرهــا تـحــد مــن وص ــول الـمـســاعــدات
اإلنسانية بشكل مستدام إلى المحتاجين لها».
ودعا جميع األطراف إلى مواصلة تسهيل وصول
المساعدات اإلنسانية بشكل آمــن ومستدام ودون
عوائق إلى جميع أنحاء سورية ،مشددا على الحاجة
إليصال هذه المساعدات بحياد ودون تمييز ووفق
كــافــة الـمـبــادئ اإلنـســانـيــة وبـنــاء على االحتياجات
الفعلية.

السفارة الدنماركية تفتتح أول
مركز لتقديم طلبات التأشيرة
أعلنت السفارة الدنماركية
لدى البالد ،أمس ،افتتاح أول
مركز لتقديم طلبات التأشيرة
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
إحدى الشركات المتخصصة
في مجال الخدمات الخارجية
لـ ـلـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة،
وذلــك لتقليل الكلفة والــوقــت
عـلــى طــالـبــي ال ـتــأش ـيــرات من
المواطنين والمقيمين.
وقالت السفارة ،في بيان،
إن ه ــذه الـخـطــوة ج ــاءت بعد
اإلق ـب ــال عـلــى طـلــب الحصول
ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ــأش ـ ـ ـيـ ـ ــرات الـ ـ ــدخـ ـ ــول
ل ـ ــأراض ـ ــي ال ــدنـ ـم ــاركـ ـي ــة مــن
جانب الكويتيين ،الفتة إلى
أن قبول الطلبات بدأ اعتبارا
من أمس.

ون ـقــل ال ـب ـيــان ع ــن السفير
ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ـ ــي اوي ـ ـ ـ ـ ـ ــل ام ـ ـيـ ــل
مــويـسـبــي تــأكـيــده أن الـمــركــز
سـ ـيـ ـسـ ـه ــل إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ط ـل ــب
الـتــأشـيــرة لــأشـخــاص الذين
ً
يعيشون في الكويت ،موضحا
أن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ي ـح ـت ــاج ــون
إل ــى تــأش ـيــرة شـنـغــن ل ــزي ــارة
الدنمارك.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـ ــزي ـ ــادة
الـ ـمـ ـط ــردة ف ــي ع ـ ــدد ال ـس ـيــاح
المهتمين ب ــزي ــارة الــدنـمــارك
وجـمـهــوريــة أيـسـلـنــدا« ،وهــي
وجهة سفر رائعة أخرى يسهل
الوصول إليها من الدنمارك»،
ش ـ ّـجــع ال ـس ـف ــارة ع ـلــى تــوفـيــر
خ ــدم ــة خ ــال ـي ــة م ــن ال ـم ـتــاعــب
للمتقدمين للتأشيرات.

في سياق آخــر ،وبعد أشهر من التأجيل والتعثر للخطوة
التي تهدف إلى إنقاذ االتفاق النووي اإليراني ،عقب انسحاب
الــواليــات المتحدة منه وإعادتها فــرض عقوبات خانقة على
طهران ،أطلقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ،أمس« ،قناة مالية
خــاصــة» لمساعدة الـشــركــات األوروب ـي ــة ،الـتــي لديها مصالح
تجارية في إيران ،على تفادي استهداف واشنطن لها.
ووف ــق مــا ذك ــرت «ال ـجــريــدة» مـنــذ أيـ ــام ،تـقــرر أن يـكــون مقر
الهيئة ،التي أطلق عليها «إينتكس» في باريس ،وسيترأسها
مـســؤول مصرفي ألماني ب ــارز ،وستعمل كبورصة تـبــادل أو
نظام مقايضة متطور.
وف ــي وق ــت اسـتـبـعــدت م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة أن تتمكن تلك
«الهيئة األوروبية» الجديدة من تمرير معامالت تجارية كبيرة،
أكــدت طهران أنها تحتاج إليها لإلبقاء على االتفاق النووي
ً
قائما.
ورحب نائب وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي بحذر،
ً
مــؤكــدا أن «القناة المالية خطوة أولــى من جانب األوروبيين
ً
للوفاء بالتزاماتهم تجاه االتفاق» ،معربا عن أمله «أن تغطي
جميع السلع والمواد».
في المقابل ،حــذرت واشنطن األوروبـيـيــن ،وقالت السفارة
األميركية ،فــي ألمانيا ،إنها تسعى للحصول على تفاصيل
إضافية بشأن «القناة التجارية» التي ال تستخدم الدوالر.
وذكر متحدث باسم السفارة« :كما أوضح الرئيس ترامب ،فإن
الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران
ستواجه عواقب وخيمة» ،لكنه أضاف« :ال نتوقع أن يكون آللية
المدفوعات الخاصة أي تأثير على حملتنا لممارسة أقصى
قدر من الضغوط».
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ﻣﺤﻠﻴﺎت
اﻟﺨﺮاز ﻟـ   :ﺳﻨﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
•

أﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻏﺮار »ﺑﻮﺗﻴﻚ «٣٣
ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

آﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد
اﻟﺒﻴﺾ
ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻟﻨﻘﺺ

ﻛـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﻒ وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـ ــﺆون
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﺳـﻌــﺪ اﻟـ ـﺨ ــﺮاز ،أن
»اﻟﻮزارة ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓ ــﻲ ﺣــﺎﺿ ـﻨــﺎت اﻻﻋ ـﻤ ــﺎل ﻟــﻼﺳــﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ«.
وأﻛ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺨ ــﺮاز ﻟ ـ ـ »اﻟ ـﺠ ــﺮﻳ ــﺪة«
أﻧـ ــﻪ ﻻ ﻣ ــﺎﻧ ــﻊ ﻟـ ــﺪى اﻟـ ـ ـ ــﻮزارة ﻣﻦ
اﻧ ـﺸــﺎء ﺣــﺎﺿـﻨــﺔ أﻋ ـﻤــﺎل ﺟــﺪﻳــﺪة
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار »ﺑﻮﺗﻴﻚ ) «33ﺣﺎﺿﻨﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻼم ﻟـ ـ ــﻸﻋ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل وﺗـ ـﻨـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ( ،ﻟﻌﺮض أﻋﻤﺎل اﻷﺳﺮ
ً
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ» ،ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﻮاة
ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ودﺧﻮل
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل وزﻳـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون ،ﻓــﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــﻪ ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض »اﻟﺼﻨﻌﺔ« ﻟﻸﺳﺮ
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ ،اﻟ ــﺬي أﻗ ـﻴــﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ
ووزﻳﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﺼﺔ
ﺑﻨﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻮﺣﻤﻴﺪ ،وﺑﺤﻀﻮر
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﻫﻨﺎء اﻟـﻬــﺎﺟــﺮي» ،إﻧﻨﺎ
ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎرض
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫ ــﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة
ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
واﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺮأة اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻮﺟ ــﻪ
ﻋ ـ ـ ــﺎم ،ودﻋ ـ ـ ــﻢ اﻷﺳ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ
وﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗ ـﺴ ــﻮﻳ ــﻖ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎﺗ ـﻬــﺎ وﺗ ــﺄﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺶ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻬﺎ« ،داﻋﻴﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟ ـﻤ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـ ــﻰ زﻳ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻫ ــﺬا
اﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺮض واﻻﻃ ـ ـ ـ ــﻼع ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣــﺎ
ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﻴﻤﺔ.

اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
وأﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮاز أن اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزارة
ﺗ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﻋ ـﻠ ــﻰ دراﺳـ ـ ـ ــﺔ إﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﻌﺮض
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻛﻨﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻟـ ـﻬ ــﺎ وﻛـ ــﺄﺣـ ــﺪ أﺳ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺐ اﻟ ــﺪﻋ ــﻢ
أﺳ ـ ــﻮة ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟـﺼـﻐـﻴــﺮة

ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
ﻟـ  ٥وﻛﻼء ﻓﻲ »اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«

ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒـﻬــﺎ ،أﻋ ــﺮﺑ ــﺖ وزﻳ ــﺮة
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
ﺣـﺼــﺔ ﺑﻮﺣﻤﻴﺪ ﻋــﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻓ ـ ـﺘ ـ ـﺘـ ــﺎح ﻫ ــﺬا
اﻟﻤﻌﺮض ،اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺖ واﻻﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات،
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20اﺳﺮة ﻣﻦ
اﻻﺳ ـ ــﺮ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل
اﻟ ـﺨ ـﺒــﺮات ودﻋ ــﻢ ﺗـﺠــﺮﺑــﺔ اﻷﺳ ــﺮ

ً
»اﻟﺸﺆون« :ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮاوات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
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ﻛ ـ ـﺸـ ــﻒ اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون ﻓــﻲ
وزارة اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﻌﻴﺐ ،ﻋﻦ »إﻧﺸﺎء
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ إﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﻟـﻤـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮاوات ﻣﻦ
ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ إدارة اﻟﺤﺎﺳﺐ
ً
اﻵﻟ ــﻲ ﻓــﻲ اﻟـ ــﻮزارة« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
أن »ﻫ ــﺬا اﻟـﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗـﻀــﺎﻓــﺮ اﻟ ـﺠ ـﻬــﻮد ﺑـﻴــﻦ وزارﺗـ ــﻲ
اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة واﺗـ ـﺤ ــﺎد

اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت واﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺎت«.
وأﻛــﺪ ﺷﻌﻴﺐ ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻋﻠﻰ
ﻫــﺎﻣــﺶ ﺣ ـﻀــﻮره ،ﺑــﺎﻹﻧــﺎﺑــﺔ ﻋﻦ
وزﻳ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون ،ﺣ ـﻔــﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺔ ،ﻟ ـﺘ ـﻜــﺮﻳــﻢ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ،ا ﻟ ــﺬي أﻗﻴﻢ
أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺎت »ﺛﻘﺔ اﻟ ــﻮزارة
ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎوﻧـ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻻﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺮوع،
ً
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻨ ـﻌ ـﻜــﺲ إﻳ ـ ـﺠـ ــﺎﺑـ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ
ﺟﻮدة وأﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮاوات ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون

ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي

●

أﻛـ ـ ــﺪ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺧـ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴــﺔ
 2020 / 2019أن د ﻋ ــﻢ ا ﻟ ــﻮ ﻗ ــﻮد
اﻟ ــﻼزم ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻮى
اﻟ ـﻜ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ وﺗ ـﻘ ـﻄ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه
أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟ ـ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣ ــﻦ إﺟ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ إﻳـ ـ ـ ــﺮادات اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻟﺬا ﺗﺰداد أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟــﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة،
وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ اﻷﻫ ـ ــﺪاف اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أﻧﻪ ﻫﺪف رﺋﻴﺲ ﺣﺪده ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻷﺣ ـﻤــﺪ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻧﺘﺎج  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة
وﻧﻈﻴﻔﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2030
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي

ﺗﻜﻮﻳﺖ »اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت«
وﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺺ ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ داﺧــﻞ »اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت«
ﻗﺎل ﺷﻌﻴﺐ ،إن »اﻟــﻮزارة ،ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ،ﺑ ــﺪأت ﻣﻨﺬ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
)اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ(
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ

أﻋـﻠــﻦ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺴــﺮة
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑﻠﻐﺖ
 13.322ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﻫﻲ أﻋﻠﻰ
ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
ووﺻــﻒ ﺟــﻮاد ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ﻋﺎم
ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
 2018ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻞ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰُ ،
ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ
اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺳـ ـﻜ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ،ﻣـ ــﺆﻛـ ــﺪا أن
»اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻛﻜﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﺘﻜﻮن داﺋـﻤــﺎ ﻣﻤﻴﺰة
وأﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ« .وﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻮزارة
اﻟﺸﺆون ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ
ﻳﺨﺪم ﻗﻄﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ وإرﺷﺎدات ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺷﻜﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
وﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺪﻣ ــﻮه ﻣ ــﻦ اﻗ ـﺘ ــﺮاﺣ ــﺎت وأﻓ ـﻜ ــﺎر ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮه.

ً
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ٤ :ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ
ﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻴﻜﻨﺘﻪ،
ا ﻟ ــﺬي ﺳﻴﺸﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺔ ا ﻟــﺮ ﻗــﺎ ﺑــﺔ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت واﻷﺳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎر
واﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﺑﻴﻌﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘ ــﺮوﻧ ــﻲ ﺧــﻼل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة«.

»ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺴﺮة« ١٣.٣ :ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨

دﻋﻢ وﻗﻮد إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء  ٪١٠ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﻤﻜﻦ
اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ رﻏ ـ ــﻢ ﺻ ـﻌ ــﻮﺑ ـﺘ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻻﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪام اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح واﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻜﺎﻓﻲ.
وأوﺿ ــﺢ أن اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﺤ ـﻴــﻮي
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﻏـﻴــﺎب اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﺗ ـﻀــﻢ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ،إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟــﻰ
زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻓـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻮرة دﻋ ـ ـ ــﻢ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ
واﻟﻮﻗﻮد ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ،واﻟﻬﺪر ﻓﻲ
اﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ.

اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأﺿـ ــﺎﻓـ ــﺖ ﺑ ــﻮﺣ ـﻤ ـﻴ ــﺪ» :إﻧ ـﻨ ــﺎ
ﻧ ـﻔ ـﺨ ــﺮ ﺑ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرب،
ﻣـ ـﺸـ ـﻴ ــﺪة ﺑـ ـﺘـ ـﻨ ــﻮع اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﺘ ـﻜ ــﺮة واﻟـ ـﻌـ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺔ ،اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗ ــﻢ اﻧ ـﺘ ــﺎﺟ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ اﻻﺳ ــﺮ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻨــﺎزﻟـﻬــﺎ« ،ﻣﺜﻤﻨﺔ
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮد واﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺰﻳـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ
واﻹﺻﺮار ﻟﻬﺬه اﻻﺳﺮ.

وأﻛـ ـ ـ ـ ــﺪت ان ﻫ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺸ ــﺮاﻛ ــﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻻﻣ ــﺎرات ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟ ـﻬ ــﺎ ان ﺗ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﻖ اﻻ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وأﺛﻤﺮت
ﻋــﻦ اﻗــﺎﻣــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻌــﺮض اﻟــﺬي
ﻳﻌﺪ اﻻول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،وﻧﺄﻣﻞ ان
ﺗﺘﻜﺮر اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎرض.

•

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮدﻳﻊ  5ﻣﻦ وﻛﻼﺋﻬﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻛﻨﻮاب ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ً
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻧﻈ ــﺮا ﻟﻌـ ــﺪم رﻏﺒـ ــﺔ وزﻳﺮة اﻷﺷﻐـ ــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳ ــﺮة اﻹﺳﻜــﺎن
د .ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺳﻴﺼﺪر
ً
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻗ ــﺮارا ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻮزﻳﺔ دﺷﺘﻲ.
وذﻛﺮت اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻮزﻳﺮة ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﺮﻳﻖ
ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻛ ــﻮادر اﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺸــﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ ذوي اﻟـﺨـﺒــﺮة اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
ً
ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ودﻓﻊ دﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ »اﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ« ،أﻣﺲ ،أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮزع اﻟﺪﻓﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ  N6ﻣـﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  285ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 400
م 2ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ .2015/1/7
ً
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ ،إﻧﻬﺎ ﺣــﺪدت ﻳــﻮم ﻏــﺪ ﻣﻮﻋﺪا
ً
ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺣﺪ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت
ً
اﻻﺣﺘﻴﺎط ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺪدت اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪا ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻘﺮﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺟــﺪول ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺟﻨﻮب
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ )اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ( اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ وﻋﺪدﻫﺎ
 1626ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  400ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
وأوﺿﺤﺖ أن اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء وﺑﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء أﻣﺎ إﺟﺮاء أول ﻗﺮﻋﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ.

اﻟﺨﺮاز ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻌﺮض

ﺷﻌﻴﺐ ﻟـ   :ﺗﻜﻮﻳﺖ  ٪٩٠ﻣﻦ »اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻨﻬﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺷﺘﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ
●

واﻟ ـﻤ ـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ ،ﻣـﻌـﻠـﻨــﺎ أن ﺷﻬﺮ
رﻣـﻀــﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ
إﻟﻰ أن »اﻟﻮزارة ﺗﻨﻮي اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﺻﺮف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﺖ
أﻋـﻤــﺎﻟـﻬــﺎ اﻟ ــﻰ ﻣـﺸــﺎرﻳــﻊ ﻣـﺜـﻤــﺮة،
ﺗ ـﺤ ـﻘ ــﻖ ﻣ ـ ــﻦ ﺧ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ اﻻرﺑـ ـ ـ ــﺎح
اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ«.
وﺑﺸﺄن ﻧﻘﺺ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺒﻴﺾ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ،
أﻛﺪ أن اﻟﻮزارة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﻴﻞ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺆون اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
ﻻﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد
اﻟﺒﻴﺾ ﻣــﻦ اﻟ ـﺨــﺎرج ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﻟﻨﻘﺺ ،ﻣﺸﻴﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
ﺑـ ـﻘ ــﺮار وزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ﺑــﻮﻗــﻒ
ﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺾ اﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺨ ــﺎرج
وﺗﻮﻓﻴﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.

وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ وﺟـ ـ ــﻮد ﻫ ـ ــﺪر ﻓــﻲ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ اﺳ ـﺘ ـﻐ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺗــﻮﻟ ـﻴــﺪ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺤﺮق اﻟﻨﻈﻴﻒ
وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻻت اﻧـ ـﺒـ ـﻌ ــﺎﺛ ــﺎت
اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك
وﺑﻴﻦ أن ﻣﻦ أﻫــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫ ــﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ
ﺗ ــﻮﻇ ـﻴ ــﻒ اﻟـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺠــﺪدة
ﺗ ــﺮﺷـ ـﻴ ــﺪ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك ﺑ ــﺈﻃ ــﻼق
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق
وﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺮ أﻧ ـ ـﻈ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ واﻟ ـﻤ ـﻴ ــﺎه ،وزﻳـ ــﺎدة

إﻧ ـﺘ ــﺎج اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻣ ـﺤ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻄﺎت
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
وزﻳـ ــﺎدة إﻧ ـﺘــﺎج اﻟـﻤـﻴــﺎه ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ،وﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄـ ــﺎت اﻹﻧـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎج وﺗـ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ
ﻣـﺨــﺰون اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف
اﻟﺼﺤﻲ.
وأوﺿــﺢ أن ﻫﻨﺎك  4ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎﻗـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدة ﺗ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ
ﻟ ـﺜــﻼث ﺟ ـﻬــﺎت ﺣـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓـ ــﻲ »ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻊ اﻟ ـﺸ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺎ ﻟ ـﻠـﻄــﺎﻗــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﻳﺘﺒﻊ )ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟ ــﻸﺑ ـﺤ ــﺎث اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ( وﻣ ـﺸ ــﺮوع

ﺗ ـ ـ ــﻮرﻳ ـ ـ ــﺪ وﺗ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺐ وﺗ ـﺸ ـﻐ ـﻴ ــﻞ
وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻟﻮاح اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أﺳـ ـ ـﻄ ـ ــﺢ ﺧ ـ ـ ــﺰاﻧ ـ ـ ــﺎت ﻣـ ـﻴ ــﺎه
اﻟﺼﺒﻴﺔ وﻳﺘﺒﻊ )وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟ ـﻤــﺎء( وﻣ ـﺸــﺮوع ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗﺤﻠﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺎه ﺑ ــﺎﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪام اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺪدة وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﻊ )ﻣـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ
اﻻﺑ ـ ـﺤـ ــﺎث اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ( وﻣـ ـﺸ ــﺮوع
اﻟﺪﺑﺪﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻳﺘﺒﻊ
)ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ(.
وﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أن اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟـﺘـﻠــﻚ
اﻟـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎرﻳ ــﻊ اﻟـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺈﻧ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ٧٦٩.٥٩٩
ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ،أﻣـ ـ ــﺎ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﺧـ ـ ــﻼل ﻋــﺎﻣــﻲ
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دﻳﻨﺎر.

أﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﻦ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎءات ﻣــﻊ
ﻣـ ـﺠ ــﺎ ﻟ ــﺲ إدارة ا ﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت،
وإﻟ ــﺰاﻣ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺈﻋ ــﻼن ﺳ ــﺪ ﺷــﻮاﻏــﺮ
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻹﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ داﺧـﻠـﻬــﺎ«،
ً
ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن »أﻏـﻠـﺒـﻴــﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﺼﻔﺔ
أﺳـ ـﺒ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ــﺄرﺑ ـ ــﻊ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت
ﺗ ـﻌ ــﺎوﻧ ـﻴ ــﺔ ،وﻗ ـﺒ ــﻞ ﺣ ـﻠ ــﻮل ﺷـﻬــﺮ
رﻣـﻀــﺎن اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺮاﺑﺔ
 90ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺎت
»ﻛﻮﺗﺖ« وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ«.

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﺑ ــﺪر اﻟﺒﻐﻴﻠﻲ ،إﻧ ــﻪ »ﻣ ــﻦ دواﻋ ــﻲ
ﺳ ـ ـ ـ ــﺮوري واﻋـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺰازي أن أﻗ ــﻒ
أﻣــﺎﻣـﻜــﻢ وﻧـﺤــﻦ ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﺘﻔﻮق
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺸﺎﻳﺮ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﻄﺎء
ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت«.
وأﺿﺎف »وﻋﺪﻧﺎﻛﻢ ﺑﺄن ﻧﻜﻮن
داﻋﻤﻴﻦ ﻟﻬﻢ ،وﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ
ﻣ ـﻨــﺬ ﺗـﺴـﻠـﻤـﻨــﺎ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة
ﻛﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،اﻟﺘﻲ
ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺷﺎﻛﺮا اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﺛﻢ
وﻛﻴﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ
اﻟـ ـﺼـ ـﻌ ــﺎب ،واﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎج ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟـ ـﻤـ ـﻔـ ـﺘ ــﻮح واﻟـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت«.

»اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« :ﻻﺋﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎﺳﻢ

ذﻛــﺮت ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،اﻧــﻪ ﺟــﺎر دراﺳــﺔ ﻻﺋﺤﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ،أن اﻟﺪﻳﻮان ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺮاﻋﺎة
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وأﺷ ــﺎرت إﻟــﻰ أن ﺷــﺮط اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ،او ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟــﺪارس ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎرج اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻮﻓﺪون ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺮر ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻤﺎدة
رﻗﻢ ) (9ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت.
وأوﺿﺤﺖ أن اﻟﺪﻳﻮان ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت اﻟﻮاردة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،وذﻟــﻚ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج
اﻟﻴﻬﺎ اﻟ ــﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺒﻼد ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻹﻳﻔﺎد ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

»اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« :ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ
أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻬ ــﻼل اﻻﺣ ـ ـﻤـ ــﺮ ،أﻣ ــﺲ،
اﻧـﻄــﻼق ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻹﻏــﺎﺛــﺔ اﻟـﻨــﺎزﺣـﻴــﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ )اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑﺠﺎﻧﺒﻜﻢ( ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻗـ ــﺎل رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ ادارة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ د.
ﻫﻼل اﻟﺴﺎﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ )ﻛﻮﻧﺎ( ،إن ﻗﺎﻓﻠﺔ
اﻻﻏﺎﺛﺔ ﺗﻀﻢ ﺧﻤﺲ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺑﺤﻤﻮﻟﺔ ﺗﺰن
 100ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺮﻓﻊ

ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ .وأﺿــﺎف اﻟﺴﺎﻳﺮ أن
اﻟ ـﺸــﺎﺣ ـﻨــﺎت ﺗ ـﺤــﻮي ﻣـ ــﻮاد ﻏــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﺗﻤﻮرا ﺳﺘﻮزع ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺄرب واﻟﺠﻮف
وﻋـ ـ ــﺪن وﺣـ ـﻀ ــﺮﻣ ــﻮت ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا اﻟـ ــﻰ ان ﻋ ــﺪد
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ﻧﺤﻮ
 41أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ.
وأوﺿ ـ ــﺢ أن اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴــﺔ ﺳـﺘـﻘــﻮم ﺑﺤﻤﻼت
اﻏﺎﺛﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟــﻼﺷـﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤــﻦ ﻋـﺒــﺮ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻏﺎﺛﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗـﺠــﺎوز اﻟ ـﻈــﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ
وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻴﻬﻢ.
ﺑﺮاﻣﺞ إﻏﺎﺛﻴﺔ
وأﻓــﺎد أن »اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ« ﻣﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟـﺒــﺮاﻣــﺞ اﻹﻏــﺎﺛـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤــﻦ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴــﺎت وﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﻮاد
اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ واﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ وﻣ ــﻮاد اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ وﺗﺒﻨﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻳﺘﺎم ودﻋﻢ اﻻﺷﻘﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ ارﺧﺒﻴﻞ ﺳﻘﻄﺮى ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟ ـﺸ ـﻤ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻹﻧـ ـ ــﺎرة ﻗ ــﺮﻳ ــﺔ »داﺑـ ـ ــﺎ ﻛ ــﺮاﺟ ــﺎ« ﻓﻲ
اﻷرﺧﺒﻴﻞ.
وأﺷـ ـ ــﺎر اﻟـ ــﻰ ان اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ وزﻋ ـ ــﺖ أﺧ ـﻴــﺮا
ﻣـﺴــﺎﻋــﺪات إﻏــﺎﺛـﻴــﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺛ ــﻼث ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻳﻤﻨﻴﺔ ،واﺳـﺘـﻔــﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻧـﺤــﻮ  20أﻟ ــﻒ ﻧــﺎزح
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﻌﺰ وأﺑﻴﻦ واﻟﺤﺪﻳﺪة ،ﻣﺒﻴﻨﺎ
أن اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات ﺗ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺖ ﺗـ ــﻮزﻳـ ــﻊ 2577
ﺳـﻠــﺔ ﻏــﺬاﺋـﻴــﺔ ﺗـﺤـﺘــﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﻮاد
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﻋــﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ذﻛــﺮ اﻟﺴﺎﻳﺮ ان

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ أﻳﻀﺎ ارﺑﻌﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓــﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺟﺮاﺣﻲ
ﻳﺠﺮي  100ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻈﺎم و 65ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻋﺼﺎب،
إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺨﻴﻢ ﻋﻼﺟﻲ ﻟ ــ 1500ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺧﻤﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﺑﻤﻌﺪل  300ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء.
وﻟﻔﺖ اﻟﻰ أن اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻣﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ﺗ ــﺆﻛ ــﺪ ﺣ ــﺎﺟ ــﺔ اﻟ ـﻴ ـﻤــﻦ إﻟـ ــﻰ ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ،إذ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺤﻮ  18ﻣﻠﻴﻮن
ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮع.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻘﺮض ﺗﻮﻏﻮ
 ٧ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
وﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺗﻮﻏﻮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ،ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺎرا واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺠﺎورة.
وﻗﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
اﻣﺲ ،إن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎرا
وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ
ﺳﺎرا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻓﻴﻠﻮ.

»اﻷرﺻﺎد« :اﻟﻄﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل
وﻓﺮﺻﺔ ﻷﻣﻄﺎر وﺿﺒﺎب
ﻗﺎﻟﺖ إدارة اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،إن ﻃﻘﺲ اﻟﺒﻼد
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻷﺣﻮال
اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﻻﻣﺘﺪاد ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻮي
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﺒﻪ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﻃﻘﺲ ﺷﺘﻮي ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا
وﺑﺎرد ﻟﻴﻼ ﻣﻊ ﻓﺮص ﱡ
ﻟﺘﻜﻮن
اﻟﻀﺒﺎب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ُ
وﺳﺤﺐ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺒﺆات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ »اﻷرﺻﺎد
اﻟﺠﻮﻳﺔ« ،ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ ،ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ« ،أن ﻳﻜﻮن
اﻟﻄﻘﺲ ﻧﻬﺎر اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺘﺪﻻ
وﻏﺎﺋﻤﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ
ﻷﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،
ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  20و22
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﻋﻦ اﻟﻄﻘﺲ ﻧﻬﺎر ﻏﺪ ،ﺗﻮﻗﻊ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺘﺪﻻ
وﻏﺎﺋﻤﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،واﻟﺮﻳﺎح
ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 12
و 35ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ،
ودرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﻈﻤﻰ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  20و22
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.

»اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ« :ﻣﺮﻛﺰ
ً
اﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎ

زﻛﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
م .ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺘﻞ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ
) ،(2021 - 2019ﻛﻤﺎ زﻛﺖ
ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة:
م .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس ،م .أﺣﻤﺪ
اﻟﻜﻠـﻴ ـ ــﺐ ،م .ﻓﻬـ ـ ــﺪ اﻟﻌﺘﻴ ـﺒ ــﻲ،
م .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،م .ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﺸﺘﺮي ،م .ﺣﻤﻮد اﻟﻬﺪﻳﺔ،
م .ﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،م .ﻣﺎﺟﺪ
اﻟﻤﻄﻴﺮي ،م .ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي،
م .ﺷﺮوق اﻟﺠﺎﺳﺮ ،ﺑﻌﺪ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﺮﺷﺢ م .ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ.
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ،أﻣﺲ اﻷول،
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻌﺎم .2018
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ:
»إﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻓﺘﺘﺎح
أول ﻣﺮﻛﺰ اﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ .ﺳﻨﻨﺘﻘﻞ ﺧﻼل
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻂ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪر اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ«.

»ﻧﻤﺎء« ﺗﻘﻴﻢ »ﻣﻠﺘﻘﻰ
اﻷﺣﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ«
أﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﺎء ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺻﻼح
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﺣﺒﺎب
اﻟﺜﺎﻟﺚ« ،ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻬﺮاء ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر
»ﻧﺼﻨﻊ اﻟﻔﺮق« ،ﺑﺤﻀﻮر أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  85ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ »ﻧﻤﺎء« ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﻟﺸﻤﺮي ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ،أﻣﺲ ،إن ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻌﻮد
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ،
وﺗﻌﺰز ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻌﻄﺎء
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﺗﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي
ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻲ »ﻧﻤﺎء«.
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• وزير المالية :مجمع الصوابر متهالك ويعاني مشاكل اجتماعية وتأمينية وتصرفات غير أخالقية
اكتفى مجلس االمة في جلسته التكميلية أمس بمناقشة بندي الرسائل
الواردة واألسئلة البرلمانية ،إضافة الى تصويته برفض رفع الحصانة عن
النائبين خليل عبدالله وصفاء الهاشم في قضيتين ،منسجما مع ما انتهت اليه
اللجنة التشريعية.
وكشف النائب رياض العدساني خالل الجلسة قضية ايداعات مليونية جديدة
حساباتهم ،الى
لنواب ،اذ تحدث عن إحالة بنوك لنواب حاليين ،نظرا لتضخم ً
وحدة التحريات المالية ،مشيرا الى ان ملفاتهم بأمن الدولة حاليا ،متوعدا
الوزراء المعنيين خاصة وزير المالية د .نايف الحجرف باالستجواب اذا لم تتم
إحالتهم الى النيابة العامة.
وطير النصاب الجلسة عند صالة الظهر ،اذ لم يتمكن المجلس لعدم وجود
النصاب الكافي ًمن االنتقال إلى البند التالي ،وهو مواصلة النظر في الخطاب
األميري ،تمهيدا إلحالته للجنة الرد على الخطاب األميري ،وتمكن المجلس
في الوقت نفسه من اتخاذ قرارات عدة بشأن الرسائل الواردة ،ورفع الرئيس
الغانم الجلسة الى  5الجاري.
محيي عامر
وعلي الصنيدح

لدينا مشكلة
في التعليم
مرتبطة
بتعاقب
الحكومات
والبد أن يكون
للحكومة دور
في تطوير
وتفعيل خطط
التعليم

الدالل

أب أصيب
بشلل نتيجة
«حقنة» من
دكتور وافد
شهادته
مزورة فأين
وزير الصحة
ووزير
التربية؟

الهاشم

نستذكر
بالشرف
شهيد
الكويت فوزي
المجادي الذي
ً
وقع شهيدا
داخل األراضي
الفلسطينية

الشاهين

اف ـت ـتــح ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
األمـ ــة عـيـســى ال ـك ـنــدري الجلسة
التكميلية في التاسعة والنصف
صباح أمس ،بعد أن رفعها رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم نصف
ساعة ،لعدم اكتمال النصاب ،وتال
األم ـي ــن ال ـع ــام أس ـم ــاء الـحـضــور
والمعتذرين والغائبين بدون إذن
أو إخطار.
وبحسب قراره ،استهل مجلس
األم ـ ـ ــة ج ـل ـس ـتــه ب ـب ـن ــد ال ــرس ــائ ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ،ومـ ـ ـ ــدرج ع ـل ــى جـ ــدول
أع ـم ــال ــه  7رس ــائ ــل ،ج ـ ــاء ت على
النحو اآلتي :تمت الموافقة عليها
جميعا بعد انتهاء النقاش ،وهي
على النحو اآلتي:
 -1رسالة من حضرة صاحب
السمو أمـيــر الـبــاد ،يشكر فيها
رئ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس األم ــة
عـلــى تهنئتهم سـمــوه بمناسبة
ال ــذك ــرى ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة لـتــولـيــه
مقاليد الحكم.
 -2رس ــال ــة م ــن رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـشــؤون التشريعية والقانونية
الـ ـن ــائ ــب خ ــال ــد الـ ـشـ ـط ــي ،يـطـلــب
فـيـهــا سـحــب تـقــريــر الـلـجـنــة رقــم
 ،60ال ـم ــدرج عـلــى ج ــدول أعـمــال
ال ـم ـج ـل ــس ب ـ ـشـ ــأن االق ـ ـتـ ــراحـ ــات
بـقــوانـيــن بـتـعــديــل بـعــض أحـكــام
القانون رقم  42لسنة  1964بشأن
تنظيم مهنة المحاماة ،على أن
تقدم اللجنة تقريرا جديدا بجميع
التعديالت المقترحة على القانون
المشار اليه ،وذلك عمال بالمادة
 59من الالئحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة" :سبق
ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
وال ـقــانــون ـيــة أن قــدمــت تـقــريــرهــا
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرج ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال
المجلس برقم  60بتاريخ  23مايو
 2018بشأن االقتراحات بقوانين
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 42لسنة  1964بشأن تنظيم مهنة
المحاماة امام المحاكم وعددها
 3اقتراحات.
ون ـظ ــرا لـ ــورود م ـش ــروع مـقــدم
م ــن ال ـح ـكــومــة ب ـت ــاري ــخ  2يـنــايــر
 2019بشأن تعديل بعض أحكام
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  42ل ـس ـن ــة 1964
ب ـش ــأن تـنـظـيــم م ـه ـنــة ال ـم ـحــامــاة
أمــام المحاكم ترغب اللجنة في
سحب تقريرها المشار اليه ،على
أن ت ـقــدم تـقــريــرا جــديــدا بجميع
التعديالت المقترحة على القانون
رقــم  42لسنة  1964المشار اليه
ع ـمــا ب ــال ـم ــادة  59م ــن الــائ ـحــة
الداخلية لمجلس االمة".
 -3رســالــة مــن الـنــائــب ريــاض
الـعــدســانــي ،يطلب فيها تحويل
ت ـق ــري ــر ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة عــن
نـتــائــج فـحــص ومــراج ـعــة تنفيذ
ميزانية مجلس الـ ــوزراء للفترة
من  1يناير  2016حتى  31مايو
 2018إل ـ ــى ل ـج ـن ــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
وال ـح ـســاب الـخـتــامــي ،وج ــاء في
ن ــص ال ــرس ــال ــة" :ب ـ ــاالش ـ ــارة ال ــى
طلبنا وموافقة مجلس األمة في
جلسته الـمـنـعـقــدة ي ــوم الـثــاثــاء
 29م ــا ي ــو  2018وا لـ ـكـ ـت ــاب ر ق ــم
 KNA24389 -2018ب ـت ــار ي ــخ 4
يوليو  2018بشأن تكليف ديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة اعـ ـ ــداد ت ـقــريــر حــول
فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية

ً
مصوتا على أحد القرارات في جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
المجلس

مجلس الوزراء (البيانات المالية
 الـحـســاب الـخـتــامــي) فــي الـبــابال ـســابــع (ال ـم ـنــافــع االجـتـمــاعـيــة)
وال ـ ـبـ ــاب ال ـخ ــام ــس (م ـص ــروف ــات
وتحويالت اخــرى) بند (مكافآت
وجــوائــز لغير الموظفين) وبند
(االنشطة المختلفة) للفترة من 1
يناير  2016وحتى  31مايو .2018
ي ــرج ــى عـ ــرض هـ ــذه ال ــرس ــال ــة
عـلــى مـجـلــس االمـ ــة ف ــي الجلسة
القادمة بــإذن الله وطلب تحويل
تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج
فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية
مجلس الوزراء المعد في أكتوبر
 2018ال ـ ــى ل ـج ـن ــة ال ـم ـي ــزان ـي ــات
والحساب الختامي".
 -4رســالــة مــن الـنــائــب يوسف
ال ـف ـض ــال ــة ،ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا تـكـلـيــف
ل ـج ـن ــة ال ـ ـمـ ــرافـ ــق الـ ـع ــام ــة بـحــث
أسـبــاب اسـتـمــرار ق ــرار الحكومة
ب ـه ــدم وإزالـ ـ ـ ــة م ـج ـمــع ال ـص ــواب ــر
السكني ،رغم معارضة المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
لـهــذا ال ـق ــرار ،بــاالت ـفــاق مــع إدارة
أم ـ ــاك الـ ــدولـ ــة ،ع ـلــى أن يـعــرض
تقرير اللجنة في هذا الشأن على
المجلس خالل شهرين من تاريخ
التكليف.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي نـ ـ ــص ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة:
"تصون الدولة المعالم التاريخية
وال ـ ـتـ ــراث ـ ـيـ ــة ،وه ـ ــو مـ ــا تـ ـق ــوم بــه
ج ـم ـيــع دول ال ـع ــال ــم لـلـمـحــافـظــة
ع ـل ــى ه ــوي ـت ـه ــا ،وت ــأكـ ـي ــد أن أي
تقدم الي دولــة ما هو إال امتداد
م ـ ــن م ــاضـ ـيـ ـه ــا ،فـ ــإمـ ــا ان ت ـق ــوم
بالمحافظة على بعض االماكن
ك ـم ــا ه ــي دون ت ـغ ـي ـيــر وإم ـ ــا ان
تقوم بتجديد ما هو قديم ،ولكن
بالمحافظة على روحه في إعادة
استخدامه بشكل يوافق متطلبات
الزمن الحديث ،لذلك قام المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
بــدعــم ف ـكــرة إب ـق ــاء مـبـنــى مجمع
الصوابر السكني وإعادة ترميمه،
وذلــك بحسب جميع المراسالت
ال ـصــادرة مــن المجلس الوطني،
والـ ـت ــي ن ـص ــت ع ـل ــى أن الـمـبـنــى
يـحـمــل قـيـمــة تــراث ـيــة وتــاريـخـيــة
وثقافية ،ويجب المحافظة عليه
وإعادة ترميمه واستخدامه بشكل
يوافق المرحلة الحالية ،كما قام
المجلس الوطني بتحركاته لوقف
قــرار الـهــدم ،عــن طــريــق اجتماعه
وإدارة أم ــاك ال ــدول ــة ف ــي وزارة
المالية بحسب محضر االجتماع
الذي عقد في  24ديسمبر ،2018
وال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى ب ــاالتـ ـف ــاق عـلــى
ضـ ـ ـ ــرورة وق ـ ــف ج ـم ـيــع األعـ ـم ــال
واإلجراءات المتعلقة بهدم وإزالة
مـجـمــع ال ـص ــواب ــر ،ول ـكــن م ــع كل
أســف لــم ت ــراع الحكومة كــل هذه
التحركات ،وأصــدرت قــرار الهدم
خالفا لكل ما تم ذكره.
لذلك أطلب من المجلس تكليف
ل ـج ـنــة ال ـم ــراف ــق ال ـع ــام ــة الـبـحــث
ب ــأس ـب ــاب اس ـت ـم ــرار الـ ـه ــدم على
ال ــرغ ــم م ــن وجـ ــود م ـعــارضــة من
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب إلزالة المبنى ،باتفاق مع
إدارة أمالك الدولة بحسب محضر
االجتماع ،على أن يعرض التقرير
على مجلس االمــة خالل شهرين
من تاريخ التكليف".

الغانم يعقد مباحثات مع رئيس مجلس األعيان األردني
بحثا الملفات المشتركة وتطورات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية
عقد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،في مكتبه
أمس ،مباحثات رسمية مع رئيس مجلس األعيان
في األردن فيصل الفايز والــوفــد المرافق له وذلك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وج ــرى خــال المباحثات اسـتـعــراض العالقات
الـمـتـيـنــة ال ـتــي تــربــط الـبـلــديــن والـشـعـبـيــن وسـبــل
تنميتها وتطويرها في المجاالت كافة السيما تلك
المتعلقة بالجانب البرلماني.
كـمــا ت ـنــاولــت الـمـبــاحـثــات ال ـعــديــد م ــن الـمـلـفــات
ذات االهتمام المشترك ،إضافة إلــى آخــر تطورات
األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وحـضــر المباحثات أمـيــن ســر المجلس رئيس
بعثة الـشــرف الـمــرافـقــة الـنــائــب د .ع ــودة الرويعي
ومراقب المجلس النائب نايف المرداس والنواب
صــاح خورشيد وراكــان النصف وعسكر العنزي
واألمين العام لمجلس األمة عالم الكندري وسفير
المملكة األردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر
أبوشتال.
وعـقــب الـمـبــاحـثــات أق ــام الــرئـيــس الـغــانــم مــأدبــة
 -5رســالــة مــن ال ـنــائــب أســامــة
ال ـشــاه ـيــن ،يـطـلــب فـيـهــا تكليف
لجنة الشؤون الخارجية دراسة
أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع
الكيان الصهيوني ،وأداء الجهات
الرسمية المختلفة تجاهه.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي نـ ـ ــص ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة:
"أت ـ ـقـ ــدم ب ــرس ــال ـت ــي ه ـ ــذه داع ـم ــا
وم ـح ـي ـيــا االداء ال ـص ـل ــب ل ــدول ــة
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـحـ ـبـ ـيـ ـب ــة ف ـ ـ ــي دعـ ــم
الـ ـمـ ـق ــاوم ــة الـ ـمـ ـش ــروع ــة ورفـ ــض
االح ـتــال الصهيوني لــأراضــي
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــوج
بـ ــإعـ ــانـ ــات ومـ ـ ــواقـ ـ ــف الـ ـقـ ـي ــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــداعـ ـم ــة لـلـقـضـيــة
الفلسطينية والحقوق اإلسالمية
واإلنسانية والعربية في مختلف
المحافل الدولية ،وفي مقدمتها
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـمــد ،كما ال يفوتني التنويه
ايجابا بموقف (الحكومة) متمثال
ب ـ ـق ـ ــرارات وتـ ـح ــرك ــات ال ـب ـع ـثــات
الــدبـلــومــاسـيــة وال ــوف ــود الــدائـمــة
ف ــي الـمـنـظـمــات االم ـم ـيــة والــدعــم
اإلغاثي واالقتصادي المتواصل
للمرابطين والالجئين.
وات ـ ــت م ــواق ــف م ـج ـلــس األم ــة
مـ ـتـ ـسـ ـق ــة مـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادئ
والمنطلقات الراسخة في وجدان
الكويتيين ،وما جهود األخ رئيس
مجلس األم ــة واإلخ ــوة األعـضــاء
فــي الشعبة البرلمانية إال مثال
ع ـلــى ذلـ ــك آمـ ــا م ــن ال ـل ــه تـتــويــج
جهودهم بالنجاح في طرد الكيان
الصهيوني المحتل في المنظمات
البرلمانية الدولية.
وبناء عليه أتقدم بهذه الرسالة
طــال ـبــا عــرض ـهــا ع ـلــى مجلسكم
الـمــوقــر ،وتكليف لجنة الشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة بــال ـم ـج ـلــس دراس ـ ــة
أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع
الكيان الصهيوني ،وأداء الجهات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ت ـج ــاه ــه،

الهاشم والدالل وسؤال صحي  -تربوي

الغانم والفايز في قاعة المجلس
غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له
في قاعة االحتفاالت الكبرى بمجلس األمة حضرها
عدد من النواب.

اللجنة المالية
ستجتمع
األحد مع
هيئة الشراكة
بحضور
وزير المالية
وندعو النواب
لحضور
االجتماع

خورشيد

لالسف وزارة
الصحة ال
ً
تملك جدوال
ً
حقيقيا حول
الية تشغيل
المستشفيات

الدمخي

باعتباره جريمة قانونية ،وفي
مرسوم سنة  1957ومرسوم سنة
 1967وقانون رقم  21لسنة ،1964
ب ـجــانــب ك ــون ــه جــري ـمــة أخــاقـيــة
وشــرع ـيــة ووط ـن ـيــة وال ـخــروقــات
الحاصلة لذلك".
 -6رســالــة مــن الـعـضــو محمد
الـ ـ ــدالل ،يـطـلــب فـيـهــا ق ـيــام وزي ــر
ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي
بــال ـت ـحــرك لـلـنـهــوض بــالـتـعـلـيــم،
مــن خــال الـخـطــوات الـ ــواردة في
الــرســالــة ،وتقديم تقرير فــي هذا
الشأن إلــى لجنة شــؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد ومجلس األمة
في أول مايو  2019وتقرير آخر
فــي ذات ال ـشــأن فــي أول نوفمبر
.2019
وجـ ــاء ف ــي ن ــص ال ــرس ــال ــة" :ان
م ــن اهـ ــم واس ـ ــس ت ـق ــدم ال ـكــويــت
اهتمام الدولة بالتعليم ،واعتبار
تطويره أولوية تسبق العديد من
أولويات الدولة ،حيث إن التعليم
هـ ــو االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـح ـق ـي ـق ــي فــي
بناء اإلنسان الكويتي المسؤول
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،وه ـ ـ ـ ــو الـ ـضـ ـم ــان ــة
ب ـعــد ال ـل ــه ف ــي تـحـقـيــق األه ـ ــداف
ال ـت ـن ـم ــوي ــة والـ ـتـ ـق ــدم ال ـم ـن ـشــود
ل ـلــدولــة وال ـم ـج ـت ـمــع ،وه ــو األم ــر
ا ل ــذي سطرته الخطط التنموية
للدولة ونادى به صاحب السمو
أمير البالد وتبناه معظم قطاعات
وشـ ــرائـ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي،
ألن ــه ي ـمــس ك ــل ب ـيــت وأس ـ ــرة في
المجتمع.
وعلى الرغم من أهمية التعليم
وأولوياته فإنه على ارض الواقع
يــوجــد ت ــراج ــع ع ــام ف ــي مستوى
التعليم بالكويت ،وهناك ضعف
ظ ــاه ــر م ـنــذ س ـن ــوات ع ــدي ــدة في
النهوض وتطوير التعليم لدى
الـمــؤسـســات واألج ـه ــزة المعنية
ب ــالـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص
والتعليم الـعــالــي ،كما أن جــودة

يــذكــر أن رئـيــس مجلس األعـيــان األردن ــي وصل
والوفد المرافق له إلى البالد يوم االثنين الماضي
في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.

الـتـعـلـيــم م ـتــراج ـعــة ف ــي الـكــويــت
وفقا للمؤشرات العالمية لجودة
التعليم.
وانـ ـط ــاق ــا م ــن م ـســؤول ـيــات ـنــا
ك ـس ـل ـطــة ت ـشــري ـع ـيــة ش ــرك ــاء فــي
ال ـن ـه ــوض بــالـتـعـلـيــم وت ـطــويــره
فإننا نعتبر أن التعليم أو لــو يــة
قـ ـص ــوى ل ــدي ـن ــا ل ـت ـق ــدم ال ـكــويــت
وتنميتها ،لذا فإننا نطالب وزير
التربية والتعليم العالي بالتحرك
الجاد والفعال للنهوض بالتعليم
وت ـ ـط ـ ــوي ـ ــره مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـف ـع ـيــل
الخطوات التالية:
 -1ت ـف ـع ـي ــل أدوار وأ عـ ـ ـم ـ ــال
وأنشطة المركز الوطني لتطوير
التعليم وفقا لآلتي:
 دع ـ ــم وتـ ـط ــوي ــر صــاح ـيــاتوأدوار واخ ـت ـص ــاص ــات الـمــركــز
الوطني لتطوير التعليم تشريعيا
وإداريا.
 قـيــام الـمــركــز بتقديم تقييمب ـشــأن م ــا ت ــم م ــن أدوار وبــرامــج
وخطط سابقة وبــاألخــص خطة
ت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـظــومــة الـتـعـلـيـمـيــة
الصادرة في .2013
 تـقــديــم رؤي ــة وخـطــة الـمــركــزالوطني لتطوير التعليم وتحقيق
التميز في العملية التعليمية.
 آليات وبرامج المركز الوطنيلتطوير التعليم بشأن رفع درجة
الكويت في المؤشرات العالمية
وب ـ ـ ــاألخ ـ ـ ــص م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات جـ ـ ــودة
ال ـت ـع ـل ـيــم وت ـف ـع ـيــل االخـ ـتـ ـب ــارات
الوطنية والمشاركة في العالمية.
 - 2تطوير وحسن جودة آلية
اخ ـت ـي ــار ال ـم ـن ــاص ــب اإلش ــراف ـي ــة
القيادية في الــوزارة ومؤسسات
التعليم العام :
 اع ـت ـمــاد ن ـظــم أو تـشــريـعــاتآلليات حسن اختيار اإلشرافيين
والـقـيــاديـيــن فــي (وزارة التربية
واألجـ ـه ــزة الـتــابـعــة ل ـهــا ،اإلدارة
المدرسية والمناصب اإلشرافية).

 - 3إع ـط ــاء اه ـت ـمــام وأول ــوي ــة
للتعليم ا لـعــام مــع التركيز على
مدارس االبتدائي:
 تـقــديــم خـطــة ال ـ ــوزارة بشأنتطوير التعليم االبتدائي تحديدا
مــن جـمـيــع ال ـجــوانــب التعليمية
الـمـتـعـلـقــة بـ ــه ،وآلـ ـي ــات الـتـنـفـيــذ
للخطة.
 تطوير ودعم المعلم مهنياووظيفيا (مــن خــال برامج عمل
محددة).
 االهـتـمــام بــاألبـنــاء والـبـنــاتالـ ـ ــدارس ـ ـ ـيـ ـ ــن مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إي ـ ـجـ ــاد
مـنـظــومــة ق ــواع ــد س ـلــوك تضبط
الـ ـسـ ـل ــوك ال ـ ـعـ ــام فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـ ــدعـ ـ ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
وال ـن ـف ـســي وال ـت ــرب ــوي لتحسين
ضـبــط الـسـلــوك ال ـعــام وفـقــا لقيم
المجتمع الكويتي.
 االهتمام باللغة العربية معإيـجــاد حـلــول لمعالجة الضعف
المتراكم في مجال اللغة العربية
واللغة اإلنكليزية من خالل برامج
عمل محددة.
 - 4التعليم الخاص:
 ق ـي ــام الـ ـ ـ ــوزارة بـتـقـيـيــم أداءالتعليم الخاص تعليميا وتربويا
مع إبداء خطط الوزارة للتطوير.
 قيام الوزارة بوضع ضوابطلألعباء المالية التي تتقاضاها
مـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص مــن
المواطنين والمقيمين.
 -5تطوير التشريعات والنظم
ال ـخ ــاص ــة ب ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
العالي (تشريع عام أو لوائح
منظمة):
 قانون الجامعات بما في ذلكالجامعات الحكومية الجديدة.
 التشريعات والنظم الخاصةبجامعة الكويت.
 التشريعات والنظم الخاصةبالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.

عيسى الكندري ووزير التجارة والبابطين على المنصة
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برلمانيات

• تكليف لجنة المرافق العامة دراسة مشكلة محالت المباركية والصوابر

الغانم يضرب بمطرقة الجلسة
 - 6ق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـ ــزو ي ـ ـ ــر
الشهادات واعتمادها:
 ت ـقــديــم م ــا يـفـيــد اإلجـ ـ ــراءاتوال ـ ـضـ ــوابـ ــط الـ ـت ــي مـ ــن شــأن ـهــا
ضبط اعتماد ومعادلة الشهادات
وضمان عدم تكرار ما تم سابقا
من مخالفات.
ونظرا ألهمية المطلوب فيما
تـ ــم ذكـ ـ ــره م ـس ـب ـق ــا ،ف ــإنـ ـن ــا عـلــى
اس ـت ـع ــداد ل ــدع ــم وزارة الـتــربـيــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي ل ـل ـن ـه ــوض
وت ـطــويــر الـتـعـلـيــم ،وك ــذل ــك فــإنــه
من األهمية قيام الوزارة بإشراك
الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي وال ـق ـطــاعــات
الـتـعـلـيـمـيــة ال ـخــاصــة والـمـهـتـمــة
بـهــذا الـشــأن فــي حمل مسؤولية
تـ ـط ــوي ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم ب ـش ـك ــل ج ــاد
ومسؤول ،لذا أطلب من المجلس
الموقر قيام وزيــر التربية وزيــر
التعليم العالي بتفعيل ما سبق
من مطالب ،وبتقديم تقرير للجنة
شؤون التعليم والثقافة ولمجلس
األمــة في  1مايو  2019بشأن ما
تم من إنجاز وتحركات ومساع
وجهود بشأن المتطلبات السابق
ذكرها ،وتقديم تقرير ثان في ذات
الشأن بتاريخ  1نوفمبر .2019
 -7رس ــال ــة م ــن ع ـضــو مجلس
األمــة صالح عاشور يطلب فيها
تـكـلـيــف ل ـج ـنــة ال ـم ــراف ــق ال ـعــامــة
تقديم تقرير عن موقف الحكومة
تجاه الزيادة الخيالية في سعر
إي ـ ـج ـ ــارات الـ ـمـ ـح ــات فـ ــي س ــوق
ال ـم ـب ــارك ـي ــة ع ـل ــى أن ي ـك ــون ه ــذا
التقرير على جدول أعمال الجلسة
بعد شهر ،ونصت الرسالة على
م ــا ي ـل ــي :ال ـس ـيــد رئ ـي ــس مجلس
األم ــة الـمـحـتــرم ...الـتـكــرم بعرض
هذه الرسالة على المجلس الموقر
في جلسة األربعاء .2019 / 01 /30
بتاريخ  2017 / 03 /20تقدمنا
بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ب ــرغـ ـب ــة بـ ـض ــم س ــوق
المباركية الى المجلس الوطني
للثقافة وا لـفـنــون واآلداب كونه
معلما تــاريـخـيــا وطـنـيــا بـعــد أن
قامت الشركة المستثمرة لسوق

المباركية برفع القيمة اإليجارية
ع ـلــى ال ـم ـح ــات ب ـن ـســب خـيــالـيــة
تـصــل إل ــى  400فــي الـمـئــة وأكـثــر
ووقفت الحكومة موقف المتفرج
تـ ـج ــاه ه ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ــة ،وبـ ـع ــد ذل ــك
أصدر مجلس الــوزراء بيانا أفاد
فيه بأنه تــم إيـقــاف الــزيــادة على
أصحاب المحالت في السوق ،كما
سيتم معالجة المشكلة معالجة
قانونية حفاظا على نشاط هذا
السوق الذي يعد موروثا شعبيا
ومــرف ـقــا سـيــاحـيــا ي ـتــوافــد عليه
الزوار.
وف ــي جلسة الـثــاثــاء /12 /26
 2017أحـ ــال الـمـجـلــس االق ـت ــراح
ا ل ــذي تقدمنا بــه للجنة المالية
لــدراس ـتــه وات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ال ــازم
ت ـج ــاه ــه ،وفـ ــي ت ــاري ــخ / 04 /12
 2018وافـ ـق ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة
على المقترح بضم ا لـســوق إلى
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كمعلم تاريخي ،وأن يتم
وضع رسوم رمزية لإليجارات.
ول ـم ــا ك ــان ــت ال ـح ـكــومــة ،وهــي
ال ـ ـج ـ ـهـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ب ـ ـهـ ــا ات ـ ـخـ ــاذ
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـف ـع ـل ـيــة تـ ـج ــاه ه ــذا
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع قـ ـ ــد تـ ــراج ـ ـعـ ــت عــن
وعــدهــا ووقـفــت مــوقــف المتفرج
تجاه هــذه الــزيــادة الخيالية في
سـعــر اإليـ ـج ــارات عـلــى الـمـحــات
هناك بالرغم من إصدارها البيان
السالف الذكر بمخاطبة الشركة
ال ـم ــدي ــرة ل ـل ـس ــوق ب ــإي ـق ــاف ه ــذه
الزيادة وعدم التزام الشركة بهذا
القرار فإننا نتقدم بهذه الرسالة
بــأن تـقــوم لجنة الـمــرافــق العامة
بتقديم تقرير حول هذا الموضوع
على أن يكون التقرير على جدول
أعمال الجلسة المقبلة.
ث ــم اج ـت ـمــع ف ــي 2018/12/19
المجلس الوطني وارس ــل كتابا
بــان المجمع تــراثــي والمفترض
ان يندرج تحت اشرافنا.
وتابع :في  2018/12/24جلسوا
الـ ــى ام ـ ــاك ال ــدول ــة وات ـف ـق ــوا مع
الـمـجـلــس الــوط ـنــي وت ــم االت ـفــاق

ع ـل ــى وق ـ ــف ج ـم ـيــع اعـ ـم ــال ه ــدم
الـمـجـمــع ول ـكــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ق ــال "ي ــا مجلس الـعــب عـلــى قــدك
وال ت ـت ـك ـلــم فـ ــي امـ ـ ــر انـ ـ ــت لـســت
طرفا فيه".
اما النائب محمد الدالل فقال:
لدينا مشكلة في التعليم مرتبطة
بتعاقب الحكومات والبد ان يكون
للحكومة دور في تطوير وتفعيل
خطط التعليم ،واذا لم يكن ذلك
ويـ ـت ــم ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـمــرح ـلــة
االبتدائية فلن نتقدم في استثمار
اوالدنا وبناتنا وسنرى تراجعا
اكثر في مؤشر التعليم العالمي،
فنحن  104فــي مــؤ شــر التعليم،
ي ـع ـنــي ف ــي اخ ـ ــر الـ ـسـ ـل ــم ،ول ــذل ــك
القضية تستدعي المواجهة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :اطـ ـ ـلـ ـ ــب ف ـ ـ ــي هـ ــذه
الرسالة من الوزير تقديم تقرير
ي ـت ـع ـلــق ب ـ ـ  6مـ ـح ــاور اولـ ـه ــا فــي
 ،2019/5/1والثاني في 2019/12
عن تفعيل ادوار واعـمــال المركز
الوطني لتطوير التعليم ،وتطوير
وحـ ـ ـس ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـي ـ ــة اخـ ـتـ ـي ــار
المناصب االشرافية ،واالهتمام
بــالـمــدارس ،واالهتمام بالتعليم
ال ـ ـخـ ــاص ،وتـ ــزويـ ــر الـ ـشـ ـه ــادات،
وم ــاذا عملت وزارة الـتــربـيــة في
هذه القضايا ،رافضا التطبيع مع
الكيان الصهوني.
فــي وقــت قــالــت النائبة صفاء
ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــم :نـ ـتـ ـكـ ـل ــم ع ـ ــن تـ ــزويـ ــر
الشهادات والى اليوم لم يأتنا رد
الب اصيب بشلل نتيجة "حقنة"
من دكتور وافــد شهادته مــزورة،
فأين وزير الصحة ووزير التربية؟
بدوره ،قال وزير التربية حامد
العازمي :سوف نتفق مع الرسالة
ون ـق ــدم ال ـت ـقــاريــر الـمـطـلــوبــة في
موعدها ان شاء الله.
وعقب النائب اسامة الشاهين،
قــائــا :اهـنــئ المواطنين بحلول
ذكــرى تــولــي سمو االمـيــر حفظه
الله ورعــاه ،وادعــو الله ان يطيل
ع ـم ــر سـ ـم ــوه ،م ـض ـي ـف ــا :ت ـقــدمــت
ب ــرس ــال ــة اظ ـن ـه ــا س ـت ـك ــون مـحــل

الوزيرة بوشهري في حديث إسكاني مع عبدالصمد

ما يحدث
في جميع
المنافذ البرية
والبحرية
والجوية
كارثة فمن
يفتش هو
عامل النظافة
ال موظف
الجمارك

الفضالة

ما يجري في
«المباركية»
جريمة ويجب
أن تديره
«أمالك الدولة»
كما يحدث
في األسواق
المجاورة

عبدالصمد

اجماع في المجلس وهــي تدعو
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــى بـحــث
القوانين والتشريعات المناهضة
للتطبيع مع الكيان الصهيوني،
ول ــدي ـن ــا ال ـت ـشــريــع رقـ ــم 1957/1
والـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم  1967وال ـ ـقـ ــانـ ــون
 1964/21بشأن مناهضة التطبيع
مع الكيان الصهيوني.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع :الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـلـ ـت ــزم
بالشرعية الدولية ودعم المقاومة
في غــزة ،وتعتبر ان الصهيونية
شـ ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـ ــن اش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
الـعـنـصــري ،ونـسـتــذكــر بــالـشــرف
شهيد الـكــويــت ف ــوزي الـمـجــادي
الذي وقع شهيدا داخل االراضي
الفلسطينية ،فعالقتنا بالقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـبــر ع ـن ـهــا حـكــام
الكويت وحكومات الكويت ،وعبر
عـنـهــا ط ــارق ال ـقــاف بانسحابه
مــن لــوس انـجـلــوس ام ــام الالعب
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،كـ ـم ــا ان ال ــاع ــب
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز الـ ـشـ ـط ــي ان ـس ـحــب
ايضا من منافسة دولية التزاما
بـمـقــاطـعــة ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي،
وص ــال ــح ال ـ ـحـ ــداد ايـ ـض ــا ،وذل ــك
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـت ــزام ـن ــا الــوط ـنــي
بالقضية الفلسطينية.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــن :يـ ـج ــب ان
نــدرس بعض الخروقات النشاز
التي ال تعتمد على هذه الصورة
الناصعة النقية كي تبقى الكويت
عصية على التطبيع.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب
الحميدي السبيعي :تعبنا على
القانون كثيرا ،وهو تنظيم لمهنة
ال ـم ـحــامــاة ،واخ ــذن ــا وق ـتــا كثيرا
وتـ ـع ــدي ــات ك ـث ـي ــرة واح ـض ــرن ــا
رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـمـ ـح ــامـ ـي ــن
السابقين ،وسمعنا كل الوجهات،
وقدمنا تقريرا متكامال ،ونعتقد
ان ــه يـلـبــي ط ـمــوحــات الـمـحــامــي،
وجـمـعـيــة الـمـحــامـيــن أث ـنــت على
الـتـقــريــر ورئ ـيــس الـلـجـنــة يطلب
س ـح ــب ال ـت ـق ــري ــر ل ـح ـي ــن دراس ـ ــة
مشروع قانون حكومي ،واللجنة
تـ ــريـ ــد ب ـح ـث ــه ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا ي ــوج ــد

الشاهين ينتقد الحسابات اإلعالمية
الرسمية للمجلس
«انحيازها غير مقبول في قضية إسقاط العضوية»

الشاهين يتوسط الدالل والمرداس
ان ـت ـق ــد ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة ال ـش ــاه ـي ــن ال ـح ـســابــات
اإلعالمية الرسمية لمجلس األمة في مواقع التواصل
االجتماعي ،النحيازها في قضية إسقاط عضوية
النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
بــالـطـلــب ال ـت ــزام بـتــوقـيــت معين،
الن ال ـق ــان ــون خ ــال ــص وال ـت ـقــريــر
جــاهــز ،ونــرجــو اال تــزيــد المهلة
على اسبوعين.
اما النائب خليل عبدالله فقال:
الئحيا عندما يكون هناك قانون
مدرج على جدول االعمال ويقدم
مشروع بشأنه ،فاللجنة تسحب
تقريرها لدراسة المشروع ،ولن
يكون هناك وقــت طــويــل ،وهناك
قوانين تخص اللجنة ،وعندما

حدث في الجلسة
مفتاح المساءلة
قــال عبدالكريم الكندري لوزير الدولة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ان ــس الـصــالــح:
"أنتظر منك تصحيح اإلجابة البرلمانية
بخصوص الوظائف اإلشرافية في مجلس
الـ ــوزراء ،ألنــه بـنــاء على الـجــواب سيكون
هـنــاك ردود أفـعــال ،ولــن أقـبــل االستهتار
في الرد ،فاإلجابات هي مفتاح المساءلة
السياسية".

«زفة وقلة أدب»
ق ـ ــال ي ــوس ــف الـ ـفـ ـض ــال ــة" :بـ ـع ــد ات ـف ــاق
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
والبلدية ووزارة المالية على عــدم هدم
مجمع ال ـصــوابــر ،رف ــض مجلس ال ــوزراء
وكأنه يقول للمجلس الوطني :العب على
قدك وال تتكلم في أمر ال تفهم فيه ...وبعد
هذه الزفة تراجع المجلس الوطني ،شنو
قلة األدب هذه".

لو كويتي رفعت الحصانة
عـلـقــت ص ـفــاء ال ـهــاشــم عـلــى طـلــب رفــع
الـحـصــانــة فــي ش ـكــوى مـقــدمــة مــن مقيم،
على خلفية التعبير عن رأيها في "تويتر"،
قائلة" :لو كويتي رفعت الحصانة".

قبل موعد الصالة
رفع الرئيس الغانم الجلسة لصالة الظهر
قبل موعد الصالة بنحو  10دقائق ،لعدم وجود
نصاب في القاعة ،ثم استأنفها ،ورفعها نهائيا
إلى  ٥فبراير لعدم اكتمال النصاب.

غاز من التكييف
بـعــد تشغيل التكييف خ ــال الجلسة
بشكل مفاجئ ،وصدور صوت مرتفع من
فتحات التهوية ،تساءل النواب عن مصدر
ال ـصــوت ،ليعلق الــرئـيــس الـغــانــم مــازحــا:
"يمكن غاز دازينه".

الصالح والروضان وعاشور ...تعاون نيابي  -حكومي

الجراح وحديث حكومي مع الوزراء

«بيتنا أقدم من الصوابر»

وقال الشاهين إن "اقتصار حسابات المجلس
اإلع ــام ـي ــة والــرس ـم ـيــة ع ـلــى ن ـشــر ال ـ ــرأي الـمــؤيــد
إلس ـ ـقـ ــاط الـ ـعـ ـض ــوي ــة ،وحـ ـج ــب الـ ـ ـ ــرأي ال ـن ـيــابــي
المعارض ،انحياز غير مقبول".

ننتهي منها بعد شهرين سننظر
في هذا القانون.
الـ ـ ــى ذلـ ـ ــك قـ ـ ــال رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـمــرافــق ال ـنــائــب مـحـمــد الـهــديــة
إن ال ـخ ـطــأ ف ــي م ــوض ــوع مجمع
الصوابر مـســؤول عنه المجلس
الوطني للثقافة والفنون واالداب،
وسـ ــوق ال ـم ـبــارك ـيــة ي ـت ـحــول الــى
لجنة المرافق.
ث ـ ــم ت ـ ـحـ ــدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب ري ـ ــاض
ال ـعــدســانــي م ـف ـجــرا قضية

سحب قانون
تنظيم
المحاماة
ُ
على أن تقدم
التعديالت
المقترحة

الشطي

العدساني :ال يجوز أن يتعامل
الغانم مع المجلس كأنه «شركة»

تساء ل رياض العدساني حول مجمع
الصوابر قائال" :ويــن التراثي في مجمع
الصوابر؟ حتى بيتنا أقدم منه ،لكن نطلب
الحفاظ على أساسات مجمع الصوابر كي
نوفر  22مليون دينار".

سوق «ماركات»
علق صالح عاشور على رفع إيجارات
محالت ســوق المباركية ،قائال" :بضاعة
سوق المباركية في تناول جميع الشرائح
لكون إيجاراتها مقبولة ،لكن في حال رفع
اإليـ ـج ــارات سـيـتـحــول ال ـســوق إل ــى ســوق
ماركات عالمية".

العدساني والكندري في جلسة أمس
انتقد النائب رياض العدساني االستعجال في رفع جلسة
مجلس األمة أمس.
وق ـ ـ ــال الـ ـع ــدس ــان ــي" :أسـ ـتـ ـغ ــرب مـ ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
االسـتـعـجــال فــي رف ــع الـجـلـســة ،مــا مــدانــا خلصنا مــن الـصــاة
إال ورفعت الساعة  12:20ظهرا ...أصال األمانة العامة لم تكن
موجودة في القاعة ،لذا أتحفظ عن هذه اإلجــراءات ،فال يجوز
أن يتعامل مع المجلس وكأنه شركة".

العربيد والرويعي ووزير النفط
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السبيعي والعتيبي والطبطبائي ...وعدم اكتمال النصاب
ايــداعــات جــديــدة عبر قوله:
"فــي  2017/5/29طلبنا التحقيق
فــي بـنــد الـمـصــروفــات فــي وزارة
الــداخـلـيــة ونـطـلــب مــن المجلس
تقرير الديوان واحالته الى لجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات ف ــي قـضـيــة (عـطــايــا
النواب)".
واضـ ـ ـ ـ ــاف " :اؤكـ ـ ـ ـ ــد أن ه ـن ــاك
مــن ال ـنــواب الحاليين مــن قدمت
بنوك بالغات عن تضخمات في
ارص ــدتـ ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة ،وي ـف ـتــرض
علينا مراقبة السلطة التنفيذية،
البنوك تخطر وحــدة التحريات
وتـ ـخـ ـط ــر ام ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،وي ــرف ــع
الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـ ــى ال ـ ــوح ـ ــدة ثـ ــم ال ــى
النيابة ،وللنواب الحاليين ملفات
في امن الدولة واي وزير سيخفي
ه ـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات س ـ ــوف ي ـت ـعــرض
لالستجواب ،وعلى الحكومة اخذ
االجراءات كاملة وعدم التقاعس،
واذكـ ــر وزيـ ــر الـمــالـيــة المختص
بأنه في حال عدم تقديم البالغات
سوف توجه استجوابا وسأذكر
كل البيانات".
وعـ ـق ــب وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة نــايــف
الحجرف بــأن "الـمــوضــوع قديم،
فــي  2011صــدر ق ــرار باستمالك
 528ش ـقــة ف ــي مـجـمــع ال ـصــوابــر
وت ــم اس ـت ـمــاك جـمـيــع ال ــوح ــدات
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة وصـ ـ ـ ـ ــدرت قـ ـ ـ ــرارات
بضرورة االزالة وتكليف البلدية
واالسـ ـ ـك ـ ــان ب ــاتـ ـخ ــاذ اجـ ـ ـ ـ ــراءات
االزالة".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ال ـم ـج ـم ــع ال ـي ــوم
يـ ـع ــان ــي مـ ـش ــاك ــل اج ـت ـم ــاع ـي ــة
وت ــامـ ـيـ ـنـ ـي ــة وتـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــات غ ـيــر
اخـ ــاق ـ ـيـ ــة وحـ ـ ــرائـ ـ ــق كـ ـم ــا أن ــه
متهالك ويصرف عليه  120الف
دينار للصيانة واصبح مكانا
لـلـعــزاب ،واتـخــاذ الـقــرار بهدمه
ت ــم مـنــذ  ،2011وهـ ــذا المجمع
م ـص ـم ـم ــه ت ـ ـبـ ــرأ م ـ ـنـ ــه ،وهـ ـن ــاك
رغبة في معرفة تفاصيله ،وفي
الـجـلـســة ال ـقــادمــة يمكن عــرض
التفاصيل والملف منظور اآلن
في القضاء".
ال ــى ذل ــك ،ق ــال الـنــائــب يوسف
الفضالة" :الحكومة هي من قالت
ان المجمع تراثي ،ولست انا ،بل

امالك الدولة والبلدية والمجلس
الوطني هم من قالوا ذلك".
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ع ـ ــدن ـ ــان
عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد قـ ـ ــائـ ـ ــا" :يـ ـ ـ ــا ل ـيــت
وزيـ ــر الـمــالـيــة يـسـتـمــع إل ــى رأي
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي ي ــرى
بعدم إزالــة مجمع الصوابر ،وأن
المبنى مــازال قــويــا ،ويــرجــى من
الوزير االعتماد على لجنة فنية
محايدة".
ثــم قــال الـنــائــب محمد ال ــدالل:
"لـ ـم ــاذا ت ـخ ــاف ال ـح ـك ــوم ــة ،االم ــر
ي ـح ــال لـلـجـنــة الـمـخـتـصــة ،وخــل
الحكومة توافق اذا كانت جادة".
أما النائب صالح عاشور فبين ان
المهم االن أن يصدر قرار باالحالة
ل ـل ـج ـنــة ،ف ـمــن ال ـم ـف ـتــرض اي ـقــاف
الهدم إلى حين صدور هذا القرار".
وقــال النائب علي الدقباسي:
"قبل يومين قدمت اقتراحا بعدم
ازالـ ــة  33مـبـنــى تــاريـخـيــا ،منها
الـصــوابــر ،وع ــدم وض ــوح الــرؤيــة
للمرحلة المقبلة".
ث ــم رد ال ــوزي ــر ال ـح ـج ــرف" :ال
مشكلة لدينا في بحث الموضوع
فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ،ل ـك ــن ب ـع ــدم ــا ب ــذل
كــل ه ــذا الـجـهــد ودف ـعــت االم ــوال
وأس ـنــدت الـمـمــارســة فــي االزال ــة،
فهل نوقف هذا كله؟".
وقـ ــال ال ـنــائــب اح ـم ــد الـفـضــل:
"اقـ ـت ــرح ان ك ــان ال ـم ـب ـنــى تــراثـيــا
أن يقتصر الـهــدم على جــزء منه
ال كله".
ف ــي وق ــت ق ــال ال ـنــائــب عــدنــان
عـ ـب ــدالـ ـصـ ـم ــد" :اح ـ ـي ـ ــي ال ــاع ــب
ال ــري ــاض ــي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـع ـن ـجــري
الذي انسحب من دورة رياضية،
وأوجه التحية إلى رئيس ماليزيا
م ـه ــات ـي ــر م ـح ـم ــد ال ـ ــذي س ـح ـبــوا
منه دورة وبطولة سباق بحجة
رف ـضــه دخ ــول العـبـيــن صهاينة
فــي ظــل انـظـمــة مـتـخــاذلــة تــوافــق
على التطبيع".

جريمة
بدوره ،قال مبارك الحجرف انه
تــم بحث هــذه القضية فــي لجنة
العرائض والـشـكــاوى وتوصلنا

الــى رأي ان االس ــواق التاريخية
تـجـســد ال ـشــراكــة بـيــن القطاعين
العام والخاص خصوصا ان هذه
الشراكة يفترض ان تكون مشاريع
اك ـب ــر ،ف ـه ـنــاك م ـح ــات تــاريـخـيــة
ورأينا في اللجنة مناقشة النصب
العقاري ومثلها خصوصا ذات
الحساسية وندعم رسالة اسواق
المباركية.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال عـبــدالـصـمــد:
م ــا ي ـجــري ف ــي س ــوق الـمـبــاركـيــة
جريمة ،ومحالت تصل ايجاراتها
ا لـ ـ ـ ــى  5االف د يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،و ي ـم ـك ــن
للحكومة ان تلغي هــذا التعاقد،
والقانون يتيح لها ذلــك ،ويجب
ان ت ــدي ــر "ام ـ ــاك الـ ــدولـ ــة" ســوق
ال ـم ـب ــارك ـي ــة ك ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال فــي
االســواق المجاورة له ،ويجب ان
يـلـغــى ه ــذا الـعـقــد ،وع ـلــى رئيس
مجلس الوزراء ان يتدخل لاللغاء.
ولـ ـف ــت ال ــرئـ ـي ــس الـ ـغ ــان ــم ال ــى
ان ه ـنــاك مــوافـقــة عـلــى الــرســالــة،
وقال خورشيد ان اللجنة المالية
ستجتمع االحد القادم مع هيئة
الشراكة بحضور وزيــر المالية،
ونوجه دعوة للنواب الراغبين في
مناقشة اوضاع سوق المباركية
لحضور اجتماعنا.
من ناحيته ،قال خليل الصالح
ان اص ـحــاب دكــاك ـيــن الـمـبــاركـيــة
تضرروا من دفع االيجارات ،وهذا
السوق له تاريخ يجب حمايته.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال صـ ـ ــالـ ـ ــح ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــور ان
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أص ـ ــدر ق ـ ــرارات
أهمها تخفيض ايجارات اسواق
المباركية كونه سوقا تاريخيا
ويـفـتــرض ان يـكــون هـنــاك الـتــزام
ادبي وسياسي تجاه هذا المعلم
التاريخي.
بدوره ،قال عبدالصمد :أقترح
ان يترأس الرئيس اجتماع اللجنة
المالية ويحل الموضوع ،وعلق
الغانم :حاضر يا سيد.
وواف ــق المجلس عـلــى رســالــة
عــاشــور بـشــأن س ــوق المباركية
طالبا من لجنة المرافق بحث رفع
االي ـج ــارات وتـقــديــم تقرير خالل
الجلسة المقبلة.
وت ـ ــا االمـ ـي ــن الـ ـع ــام مـلـخــص
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مصافحة بين الكندري والجراح
ال ـ ـع ـ ــرائ ـ ــض والـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى ع ـلــى
المجلس دون مناقشة ،ثم انتقل
المجلس الى بند رفع الحصانة
عن النائبة صفاء الهاشم (جنح
مباحث الكترونية) وعن النائب
خليل عبدالله (جنح العدان).
ورفـ ــض الـمـجـلــس رفـعـهــا عن
النائبين.
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس الـ ـ ــى بـنــد
االسئلة ،وقال نايف المرداس ان
سؤاله لوزير التربية بشأن عدد
المعلمات غير الكويتيات لمادة
التربية االسالمية لالستفادة من
خريجات كلية الشريعة االسالمية
ووجد ان اكثر من  750معلمة غير
كويتية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــرداس ان اخ ــر
توظيف لخريجات كلية الشريعة
كان في عام  ،2015وحجة التربية
غـيــر صـحـيـحــة بــانـهــا ال تحتاج
لخريجات كلية الشريعة ،وهي
توظف غير الكويتيات الكثر من
 15جنسية.
ب ـ ــدوره ،ق ــال صــالــح الـفـضــالــة
حول سؤاله بشأن تزويد الجمارك
بأجهزة تفتيش في مبنى المطار
( )T4ان االجابة غريبة عجيبة من
قبل الجمارك فهي تهرب واضح،
ملقيا باللوم على ادارة الطيران
المدني ،وانـهــم يوقعون العقود
وال يعلمون هل تطبق ام ال.
وأوضح الفضالة ان الجمارك
هــي التي توفر اجـهــزة التفتيش
مع ادارة الطيران على ان توفيرها
من اختصاص الجمارك ،وحول
عـ ــدد االج ـ ـهـ ــزة ت ـ ــارة ي ـق ــول ــون 4
اجـهــزة وت ــارة اخــرى يقولون 44
ج ـه ــازا ،وم ــا يـحـصــل ف ــي جميع
المنافذ البرية والبحرية والجوية
كـ ــارثـ ــة ،ف ـم ــن ي ـف ـتــش ه ــو عــامــل
النظافة وليس موظف الجمارك،
ويتحدثون عــن تهريب جمركي
لـمـخــدرات وبضائع مقلدة ،وانــا
مــازلــت عـنــد ال ـتــزامــي مــع رئيس
الجمارك في انتظار االجوبة ،وان
لم تصل فسيكون لنا تصرف اخر،
وال يمكن السكوت عنه ،وصبري
لن يطول.
وقـ ـ ــال عـ ـ ــادل ال ــدم ـخ ــي ب ـشــأن

قرارات الجلسة
•المجلس يوافق على رسالة من النائب صالح
عاشور ،التي طلب فيها تكليف لجنة المرافق
العامة تقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه
الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحالت
بسوق المباركية خالل شهر.
•المجلس يوافق على رسالة من النائب محمد
الـ ــدالل يـطـلــب فـيـهــا ق ـيــام وزي ــر الـتــربـيــة وزيــر
التعليم الـعــالــي د .حــامــد ال ـعــازمــي بالتحرك
للنهوض بالتعليم ،من خالل الخطوات الواردة
فــي الــرســالــة ،وتـقــديــم تـقــريــر بـهــذا ال ـشــأن إلــى
اللجنة التعليمية والمجلس في أول مايو ،2019
وتقرير آخر بذات الشأن في أول نوفمبر .2019
• الـمـجـلــس ي ــواف ــق ع ـلــى رس ــال ــة م ــن الـنــائــب
أســامــة الـشــاهـيــن ،الـتــي طـلــب فيها تكليف
لجنة الشؤون الخارجية دراسة أوجه تعزيز
مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني وأداء
الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.
• الـمـجـلــس ي ــواف ــق ع ـلــى رس ــال ــة م ــن الـنــائــب
رياض العدساني ،يطلب فيها تحويل تقرير
ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة
تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء للفترة من 1
يناير  2016حتى  31مايو  2018إلى لجنة
الميزانيات والحساب الختامي.
ه ـي ـئــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـي ــة ال ـتــي
ستقوم بتشغيل مستشفى جابر:
لــاســف وزارة الصحة ال تمتلك
جدوال حقيقيا حول الية تشغيل
المستشفيات ،فمازال مستشفى
جابر ال يعمل ،ولم يقم باستقبال
المواطنين مــن المناطق التابع
لـ ـه ــا ،ف ـح ـجــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة ال يــوجــد
كوادر كويتية في المجال لتشغيل
الـمـسـتـشـفــى ،ولــدي ـنــا اش ـخــاص
م ــن ف ـئــة الـ ـب ــدون ،ف ـل ـمــاذا ال يتم
توظيفهم؟
بدوره ،قال عبدالكريم الكندري
ان االج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــول الـ ــوظـ ــائـ ــف
االشــرافـيــة عند مجلس ال ــوزراء،
ورد الـ ــوزيـ ــر ل ــم ي ـك ــن واضـ ـح ــا،
ولدي اكثر من  60تظلما ،واجوبة
الوزير مبهمة ،فالسؤال البرلماني
هــو مـفـتــاح لـلـمـســاء لــة ،وال ـســؤال
البرلماني هو لتنبيه الوزير حول
المخالفات ،وعادة من يجيب عن

• المجلس يــر فــض طلب النيابة العامة رفع
الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم.
• المجلس يــر فــض طلب النيابة العامة رفع
الحصانة عن النائب خليل عبدالله.
• الـمـجـلــس ي ــواف ــق ع ـلــى رس ــال ــة م ــن الـنــائــب
یوسف الفضالة ،یطلب فیها تكلیف لجنة
ال ـمــرافــق ال ـعــامــة الـبــرلـمــانـیــة بـحــث أسـبــاب
استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالــة مجمع
الصوابر السكني" ،رغــم معارضة المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب لهذا القرار
بــاالتـفــاق مــع إدارة أم ــاك ال ــدول ــة" ،عـلــى أن
یـعــرض تقریر اللجنة فــي هــذا الـشــأن على
المجلس خالل شهرین من تاریخ التكلیف
الذي وافق علیه المجلس.
• المجلس يوافق على رسالة من رئيس اللجنة
التشريعية خالد الشطي ،التي طلب فيها
سحب تقرير اللجنة رقم  ،60والمدرج على
جــدول األعمال ،بشأن االقتراحات بقوانين
بتعديل بعض أحكام القانون  42لسنة 1964
بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم،
على أن تقدم اللجنة تقريرا جديدا بجميع
التعديالت المقترحة.

االسئلة هو نفسه مرتكب الخطأ،
ف ــاالج ــاب ــة ت ـق ــول  13تـظـلـمــا في
الوظائف االشرافية ،والواقع 60
تظلما ،فــا يتعامل الـ ــوزراء مع
اال سـئـلــة البرلمانية باستهتار،
واغ ـل ـب ـهــا مـفــاتـيــح االس ـت ـج ــواب،
وس ــوف اق ــدم الـســؤال مــرة اخــرى
وانتظر االجابة باالجراءات.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ع ـ ــودة الــروي ـعــي
ب ـشــأن ال ـك ـشــف بــاس ـمــاء اع ـضــاء
هيئة التدريس بجامعة الكويت
ان االجــابــة لــاســف نــاقـصــة ،وال
تشمل جميع ا لـكـلـيــات ،فالشغل
ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــا غـ ـ ــل االن هـ ـ ـ ــو ا لـ ـقـ ـضـ ـي ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،واس ـئ ـل ـت ـنــا لـيـســت
تعجيزية حول رسالة االعضاء،
وسـ ـتـ ـك ــون لـ ـن ــا م ـت ــاب ـع ــة لـبـقـيــة
الــردود حــول رسالة الماجستير
وال ـ ــدك ـ ـت ـ ــوراه الع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئــة
التدريسية.
مــن جانبه ،قــال خالد الشطي

بشأن مشاريع بيت الزكاة داخل
الـ ـك ــوي ــت ان االج ـ ــاب ـ ــة ب ـه ــا "ل ــف
ودوران" ،وال توجد اجــابــة حول
موضوع السؤال ،ولم يتم تحديد
قـيـمــة ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـصــروفــة على
المشاريع داخل الكويت ،فاالجابة
خلت من التفاصيل المالية ،وما
يصرف حول الحمالت الترويجية
يـصــل ال ــى مـلـيــون دي ـنــار ،لـمــاذا؟
مـشـيــرا ال ــى ان ــه سيتقدم بـســؤال
اخـ ـ ــر كـ ــي ي ـح ـص ــل عـ ـل ــى اج ــاب ــة
شافية.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة
لصالة الظهر عند الساعة ،11.45
مستدركا ان السيد عبدالصمد
يضحك ،باقي عشر دقــائــق على
الصالة لكن ما في نصاب ،ترفع
الجلسة ربع ساعة.
وع ـ ـقـ ــب اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـج ـل ـســة
رفـ ـعـ ـه ــا الـ ـغ ــان ــم الـ ـ ــى  5ف ـب ــراي ــر
الجاري لعدم اكتمال النصاب.

 5نواب الستعجال إسقاط القروض هايف :سقوط إلى األعلى إسقاط عضوية
الحربش والطبطبائي

خليل عبدالله وشعيب المويزري

ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب م ــاج ــد
المطيري وثامر السويط
وال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــدي ال ـس ـب ـي ـع ــي
وعلي الدقباسي ومبارك
ال ـح ـج ــرف ب ـط ـلــب إع ـط ــاء
صـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال
لالقتراح بقانون ،المقدم
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
واالستهالكية للمواطنين.
وجـ ــاء ف ــي ال ـط ـلــب "ان ــه
ل ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ق ــد
أ حــال فــي  2018/2/13إلى
لجنة الشؤون التشريعية
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح
بقانون المقدم منا بشأن
ش ـ ـ ــراء ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـق ــروض
الشخصية واالستهالكية
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،وط ــريـ ـق ــة
س ـ ـ ــداده ـ ـ ــا وإس ـ ـقـ ــاط ـ ـهـ ــا،
والـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ــازالـ ـ ــت ب ـص ــدد
دراستها حتى تاريخه".

الشويعر والشطي والعتيبي

وأ ضــاف" :لما كــان ذلك
االق ـتــراح مــن االقـتــراحــات
الـمـهـمــة ال ـتــي ت ـهــدف الــى
م ـع ــال ـج ــة م ـش ـك ـلــة قــائ ـمــة
تـمــس شــريـحــة كـبـيــرة من
المواطنين ،وأن إ صــداره
فـ ــي ذل ـ ــك ال ـت ــوق ـي ــت بــالــغ
األهمية ،لذلك فإننا نتقدم
بـ ـه ــذا ال ـط ـل ــب ل ـل ـم ـج ـلــس،
ب ـ ـت ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة
بـ ـ ــاالن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن إقـ ـ ـ ـ ــرار
الـمـقـتــرح ،وإعـطــائــه صفة
االستعجال ،لرفع التقرير
إ لــى المجلس للتصويت
عليه".

محمد هايف يراقب الصف الحكومي األول
اعتبر النائب محمد هايف أن "السقوط إلى
األعـلــى هــو إسـقــاط عضوية جمعان الحربش
وول ـي ــد ال ـط ـب ـط ـبــائــي" ،م ــؤك ــدا أن أيــدي ـه ـمــا لم
تـتـلـطــخ بــال ـمــال ال ـع ــام ،وك ــان ــت مساهماتهما

كبيرة ضد الفساد ونصرة المظلوم والوقوف
مع قضايا األمــة" ،مشددا على أن "إقصاء هما
دليل تأثيرهما ،وإن سقطت العضوية فقد فازا
عند األمة".

ً
حاضرا الجلسة
وزير المالية

دلبلا
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ً
»اﻟﺼﺤﺔ« :زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻗﺮﻳﺒﺎ
اﻟﻘﻄﺎن :ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ ﻟـ»اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«
ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻰ ﺑﻮرﺣﻤﺔ ،إن
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﻘﺪم
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ًاﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  ١٦ﻋﺎﻣﺎ
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻣﺮاض اﻟﺪم
اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﺴﺮﻃﺎن.

أﻛﺪت رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ أﻣﺮاض اﻟﺪم
وﺳــﺮﻃــﺎن اﻷﻃ ـﻔــﺎل ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
ﻟﻸﻃﻔﺎل د .ﻣﻨﻰ ﺑﻮرﺣﻤﺔ اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟ ـﻘ ـﺴ ــﻢ ﻹﺟـ ـ ـ ــﺮاء زراﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـﺨ ــﻼﻳ ــﺎ
اﻟ ـﺠــﺬﻋ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﻃ ـﻔ ــﺎل ﻓ ــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
ً
ﻗﺮﻳﺒﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺑــﻮرﺣـﻤــﺔ ،ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد
ﻣﺆﺗﻤﺮ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ
وﻋ ــﻼج أﻣـ ــﺮاض اﻟ ــﺪم واﻟـﺴــﺮﻃــﺎن
وزراﻋﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ً
اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺮر ﻏـ ـ ـ ــﺪا ،إن ﻗ ـﺴ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻳ ـﻘــﺪم
اﻟ ـﻤ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺎت واﻟ ـﻤ ـﺸ ــﻮرة ﻟ ـﺤــﺎﻻت
زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﻤﺖ
ﻟﻬﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﻘﺪم
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ

ﻣﻨﻰ ﺑﻮرﺣﻤﺔ

ً
ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  16ﻋﺎﻣﺎ ،واﻟﺬﻳﻦ
ﻳ ـﻌــﺎﻧــﻮن أﻣ ـ ــﺮاض اﻟـ ــﺪم اﻟـﺤـﻤـﻴــﺪة
ً
واﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﻦ ﺗﻠﻘﻮا زراﻋﺔ
اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ.

 ٢٤٦٧إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن
ﻛ ـﺸــﻒ اﻷﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟ ــﻼﺗ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠــﻲ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺴﺮﻃﺎن ،د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻋﻦ وﺟﻮد
 2467ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2014وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺴﺠﻞ اﻟﺴﺮﻃﺎن،
ﺑﻮاﻗﻊ  1149ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ،و 1318ﺑﻴﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ.
وﻗـ ـ ــﺎل اﻟ ـﺼ ــﺎﻟ ــﺢ ﻓ ــﻲ ﻛ ـﻠ ـﻤــﺔ ﻟ ــﻪ أﻣ ـ ــﺲ ﺧ ــﻼل
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن،

إن ﺳ ــﺮﻃ ــﺎن اﻟ ـﺒــﺮوﺳ ـﺘــﺎﺗــﺎ ﻳـﺘـﺼــﺪر اﻟـﺴــﺮﻃــﺎن
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﺴﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل،
ﻳﻠﻴﻪ ﺳــﺮ ﻃــﺎن ا ﻟـﻘــﻮ ﻟــﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ،وﻳﺤﺘﻞ
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪات.
وأوﺿﺢ أن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﺗﺨﺬ ﺷﻌﺎر
 ،40×40ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ وراﺋﻪ ،ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
ﻧﺴﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء  40ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

وأﺷ ـ ــﺎرت إﻟ ــﻰ وﺟ ــﻮد ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋـﻠــﻰ  600ﻣـﻠــﻒ ﻧـﺸـﻴــﻂ ﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘﺴﻢ وﺗﺘﻢ
ً
ﻣــﺮاﺟ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﻢ دورﻳ ـ ـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻴــﺎدة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ دﺧﻮل
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻬﻢ.
وأﻛـ ــﺪت ﺑــﻮرﺣ ـﻤــﺔ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺳﻴﻀﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ﻟ ـﻌ ــﺮض آﺧــﺮ
اﻟـﻤـﺴـﺘـﺠــﺪات ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠــﺎل أﻣ ــﺮاض
اﻟ ــﺪم واﻟـﺴــﺮﻃــﺎن وزراﻋ ــﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟ ـﺠــﺬﻋ ـﻴــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﺳﺘﺘﺨﻠﻠﻪ إﻗــﺎﻣــﺔ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻮرش اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗـﺨــﺺ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﻣﺮاض اﻟﺪم واﻟﺴﺮﻃﺎن
وزراﻋﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ.

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ
وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻟـﺸــﺆون اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺋﻴﺴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪات ﺣـﻘــﻮق
اﻹﻧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎع
اﻟﺼﺤﻲ د .ﻣﺎﺟﺪة اﻟﻘﻄﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟ ــﺪوري ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن
اﻟﺨﺎص ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻰ وزارة
اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ،وذﻟ ـ ــﻚ ﺿ ـﻤــﻦ اﻟ ـﺘ ــﺰام
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑ ـﻌــﺪة اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺎت دوﻟ ـﻴــﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎن ،ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳــﺢ
ﺻ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﻲ أﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،إن اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨ ــﺔ

»اﻟﺮازي« :إﺟﺮاء أول ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﻄﻮﻳﻞ
اﻟﻌﻈﺎم ﺑـ »اﻟﻤﺴﻤﺎر اﻟﻨﺨﺎﻋﻲ«
أﺟﺮى ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮازي ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻄﺒﻴﺔ ،اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ،
أول ﺟــﺮاﺣــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﻮﻋـﻬــﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﻞ
ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻔﺨﺬ ﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ
ﻋــﺎﻧـﺘــﺎ ﻣ ــﻦ ﻓ ــﺮق ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟـﻄــﻮل
ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴــﺎﻗ ـﻴــﻦ ،ﻣ ـﻤــﺎ ﺳ ـﺒــﺐ ﻟﻬﻤﺎ
اﻟﻌﺮج اﻟﻮاﺿﺢ واﻷﻟــﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻲ،
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺪ أﺣﺪث
ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺠﺮاﺣﺎت ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻌﻈﺎم.
وﻗـ ــﺎم اﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ اﻟ ـﻄ ـﺒــﻲ ،اﻟـﻤـﻜــﻮن
ﻣ ــﻦ رﺋ ـﻴــﺲ ﻗـﺴــﻢ ﺟ ــﺮاﺣ ــﺔ اﻟـﻌـﻈــﺎم
ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺮازي د .ﺻ ــﺎﻟ ــﺢ
اﻟﺴﻴﻔﻲ ،واﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺰاﺋﺮ اﺳﺘﺸﺎري
ﺟ ـ ـ ــﺮاﺣ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﻮﻳ ــﻢ د .ﻧ ــﺎﻧ ــﺪو
ﻓــﺮﻳــﺮا ،وﻃﺒﻴﺐ ﺟــﺮاﺣــﺎت اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
واﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﻞ د .أﺣ ـﻤــﺪ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ،
وﻃﺒﻴﺐ ﺟــﺮاﺣــﺎت ﻋـﻈــﺎم اﻷﻃـﻔــﺎل
د .واﺋ ــﻞ ﺣـﻤــﺎدي ،وﻃﺒﻴﺒﺔ اﻟﺒﻮرد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم د .ﻋﻠﻴﺎء
ﺧﺎﺟﻪ ،ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟـﻤـﺴـﻤــﺎر اﻟـﻨـﺨــﺎﻋــﻲ ،اﻟ ــﺬي وﻓــﺮﺗــﻪ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي أﺟﺮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺆﺧﺮا ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ ــﻮزارة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺣﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وأﺟﻮدﻫﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻟ ـﺒــﺎﻫ ـﻈــﺔ ﻓ ــﻲ ﻋ ــﻼج ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
وﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻗﺎل
د .ﻋـﺒــﺪاﻟـﻌــﺰﻳــﺰ إن اﻟـﺘـﻄــﻮﻳــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛــﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
ﻣﺜﺒﺘﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ

أو اﻟﻔﺨﺬﻳﻦ ،وﻳﺴﺘﻐﺮق ﺷﻬﻮرا،
وﻳﺴﺒﺐ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎء واﻵﻻم.
وأﺿــﺎف" :أﻣــﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻓﺘﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﻞ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﻈﺎم
ﺑﻤﺴﻤﺎر ﻧﺨﺎﻋﻲ ،ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮول،
وﺑـ ـ ـ ـ ــﺪون اﻟـ ـﺤ ــﺎﺟ ــﺔ ﻷي ﻣ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﺎت
ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ ،وﺑ ــﺪون آﻻم ﺑﻌﺪ إﺟــﺮاء
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

»اﻟﺪﻓﺎع« :إﺻﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺴﻜﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷردن

●

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

أﺻـﻴــﺐ اﺛ ـﻨــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ إﺛﺮ ﺣﺮﻳﻖ
اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ ﺳﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎء اﻣﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺆﺗﺔ ﺑﺎﻻردن.
وذﻛ ــﺮت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻼرﻛــﺎن
ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺻﺒﺎح اﻣﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" إن ﺣﺮﻳﻘﺎ اﻧﺪﻟﻊ
إﺛــﺮ ﺗـﻤــﺎس ﻛـﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ ،ﺻـﺒــﺎح اﻣــﺲ،

ﻓﻲ ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ دﻓﻌﺔ  45ﻟﺪى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷرﻛﺎن أﻧﻪ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻀﺒﺎط ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدث إﻟﻰ
ﻣﺒﻨﻰ آﺧﺮ ،ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ ان اﻟﺤﺎدث أﺳﻔﺮ
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺑﺠﺮوح
ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ

أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪر وزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻷوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف
واﻟ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺆون اﻹﺳـ ــﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﻟـ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻓﻬﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ،ﻋــﺪة ﻗــﺮارات ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ
وﻛﻴﻞ اﻟﻮزارة ،واﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وا ﻟـﺘـﻄــﻮ ﻳــﺮ ،ﺑﺒﻌﺾ
اﻻﺧ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ.
وﺷ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ــﺮارات اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺻـ ــﺪرت أﻣـ ــﺲ ،ﺗ ـﻔــﻮﻳــﺾ وﻛـﻴــﻞ
اﻟـ ـ ــﻮزارة ﺑـﺘــﻮﻗـﻴــﻊ اﻟ ـﻌ ـﻘــﻮد اﻟﺘﻲ
ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎوز ﻗ ـﻴ ـﻤ ـﺘ ـﻬ ــﺎ  500أﻟ ــﻒ
دﻳ ـﻨ ــﺎر وﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز  3ﻣــﻼﻳـﻴــﻦ
دﻳـ ـﻨ ــﺎر ،ووﺿ ـ ــﻊ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ
ﻷول ﻣﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ دﻳﻮان
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وإﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻋ ــﺪا ﺷﺎﻏﻠﻲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷــﺮاﻓـﻴــﺔ أو ﻣــﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﻬﻢ إ ﻟــﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ووﻗﻔﻬﻢ
ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
وﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺼ ـﻠ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ووﻗ ـ ــﻒ
ﺷ ــﺎﻏ ـﻠ ــﻲ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎوﻧــﺔ
واﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ
إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺷــﺎﻏ ـﻠــﻲ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻹﺷ ــﺮاﻓ ـﻴ ــﺔ
ﺑﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎت أو أﻋﻤﺎل داﺧﻞ
اﻟﺒﻼد.
ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺗـ ـﻀـ ـﻤـ ـﻨ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮارات
ﺗـ ـﻔ ــﻮﻳ ــﺾ اﻟـ ــﻮﻛ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﻓﻬﺪ اﻟﺸﻌﻠﺔ

ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﻟ ـﻠــﻮزﻳــﺮ ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
وإﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺗـ ـﻌـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴــﺔ
اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪة ،واﻟـﺘـﻌــﺎﻗــﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ
أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺮات ،وﻗ ـ ـﺒ ـ ــﻮل اﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎﻟ ــﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ واﻟـ ـﻔـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة
واﻟـ ـﻤـ ـﻌ ــﺎوﻧ ــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﻮد ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ
أﻧﻮاع اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ،
واﻟﻌﻼوة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط اﺳ ـﺘ ـﺤ ـﻘ ــﺎﻗ ـﻬ ــﺎ،
وﻛـ ـ ــﺬﻟـ ـ ــﻚ اﻹﻋـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎء ﻣـ ـ ــﻦ ﺑ ـﺼ ـﻤــﺔ
اﻟـ ـﺤـ ـﻀ ــﻮر واﻻﻧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮاف وﻓ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻓﻀﻼ
ﻋــﻦ إﻋ ــﺎرة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.

اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ :رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻓﻲ »ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ«

وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺢ د .ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ أن
ﻫـ ـ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻤ ــﺢ ﺑـﺘـﻄــﻮﻳــﻞ
ﻋـﻈـﻤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺨــﺬ أو اﻟ ـﺴ ــﺎق ﻧ ـﺤــﻮ 8
ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮات ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة
اﻟﻄﻮل اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺴﻔﻠﻲ إﻟﻰ
 16ﺳﻢ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺠﻬﺎز ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺧﺎرﺟﻲ.
وﻟـ ـﻔ ــﺖ إﻟ ـ ــﻰ اﻧ ـ ــﻪ ﻳـ ـﺒ ــﺪأ ﺗـﻄــﻮﻳــﻞ
اﻟﻌﻈﺎم ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ
أﻳ ـ ــﺎم ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺘــﻢ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﻞ اﻟـﻌـﻈــﺎم
ﺑﻤﻌﺪل ﻣﻠﻢ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،وﺑﺪون
أي ﻣـﺠـﻬــﻮد ﻣــﻦ اﻟ ـﻤــﺮﻳــﺾ ،ﺳــﻮى
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻳﻤﻮت ﻛﻨﺘﺮول 7
دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ
ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أﺛﻨﺎء
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﻤﻜﻨﻪ إزاﻟﺔ
اﻟﻤﺴﻤﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺨﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
وﻧـﺼــﻒ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﻤﺎر ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح ﻋﺎﻟﻴﺔ،
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  10أﻋﻮام.

اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ ﺧﻼل ﺗﻔﻘﺪه ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ

●

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ

ﱠ
وﺟـ ــﻪ اﻟ ـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ،م .أﺣـﻤــﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻔــﻮﺣــﻲ ،ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ ﻓـ ــﺮع اﻷﺣـ ـﻤ ــﺪي واﻹدارات
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﺑــﺎﻻﻫـﺘـﻤــﺎم وﻣـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،أﻣﺲ،

ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻋــﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻔﻘﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻷﻫﺎﻟﻴﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻃﻼع ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ أداء ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻷﺟـﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔﺮع ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻷﺣﻤﺪي .وﺷﺪد اﻟﻤﻨﻔﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻀﺎﻓﺮﻫﺎ ،ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﻧﻮاﻗﺺ ،واﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺳﺪ
أي ﻧﻘﺺ.

»اﻹﻃﻔﺎء« :اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻔﺮس إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻮارث
اﻷﻣﻤﻲ ﻣﻜﺴﺐ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
●

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺤﺮﻳﻖ

اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻳﻔﻮض ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
إﻟﻰ وﻛﻴﻞ »اﻷوﻗﺎف«
●

اﻟ ـﻤــﺬﻛــﻮرة ﺑــﺎﺷــﺮت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧــﻼل
ﺷ ـﻬ ــﺮ ﻳ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ ﻟـ ـﻬ ــﺬا اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ،وﻫ ــﻲ
ﺗ ـﺨ ـﺘــﺺ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻨ ـﺴ ـﻴــﻖ ﻣ ــﻊ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل
اﻟﺼﺤﻲ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻋﻦ
ﻣﺪى اﻟﺘﺰام وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺔ أن
ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﺠﺎل ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛـ ــﺔ ﺑـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻣ ــﻦ ﺟـﻬــﺔ أﺧـ ــﺮى ،ﻧـﻈــﻢ ﻗﺴﻢ
اﻟ ـﻨ ـﺴــﺎء واﻟ ـ ـ ــﻮﻻدة ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟـ ـﻌ ــﺪان ورﺷ ـ ــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ ﺟــﺮاﺣـﻴــﺔ
ﺣ ـ ـ ــﻮل "اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻇـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﺮﺣ ـﻤ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ" ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر
اﻟـ ــﺰاﺋـ ــﺮ د .أﺳ ــﺎﻣ ــﺔ ﺷ ــﻮﻗ ــﻲ ﻣﻦ
ﻣﺼﺮ.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻘـﺴــﻢ د.ﻋـﺒـﻴــﺮ
اﻟــﺬاﻳــﺪي ،إﻧــﻪ ﺗﻢ إﺟــﺮاء  20ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎر رﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ــﻼﺟـ ـ ــﻲ ،ﻛ ــﺎن
ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﺎ ﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت اﻻﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻗــﺎت
اﻟﺮﺣﻤﻴﺔ واﻟﻠﺤﻤﻴﺎت.
ً
وذﻛــﺮت أﻧﻪ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ إﺟــﺮاء 10
ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻈﺎر رﺣﻤﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ،
ﻛـﻤــﺎ ﺗ ــﻢ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ ﻋ ـﻴ ــﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ
اﻟﺮﺣﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻘﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة ﻓﻲ
ً
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺪان ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﻓﺘﺘﺎح
ﻋﻴﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت
اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﻤﻬﺒﻠﻲ ﻓﻲ زﻳﺎرة واﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

٧

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻫﺎن

اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـ ــﻺدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﻜﺮاد،
ﺻﺒﺎح أﻣﺲ ،ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم ﻟ ـ ـﺸـ ــﺆون ﻗ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎﻓ ـﺤــﺔ
اﻟـ ـﻠـ ــﻮاء ﺟ ـﻤ ــﺎل اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ـﻴــﺺ ،رﺋـﻴــﺲ
ﻗـﺴــﻢ اﻟـﺨـﻄــﻂ واﻟـﻤـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت ﺑ ــﺈدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﺸﺎري
اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮس ،وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺿ ـﻤ ــﻪ ﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ
اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
وأﺷ ـ ــﺎد اﻟ ـﻤ ـﻜ ــﺮاد ﺑـ ـﻘ ــﺪرات وﺗـﻤـﻴــﺰ
اﻟـ ـﻔ ــﺮس ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ادارة اﻷزﻣـ ـ ــﺎت
واﻟ ـﻜــﻮارث وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼت
أﻛ ــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ـﻴــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻤ ـﺠــﺎل،
ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮا اﻟ ـ ــﻰ ان اﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎﻣ ــﻪ ﻟ ـﻔــﺮﻳــﻖ

ً
اﻟـ ـﺨـ ـﺒ ــﺮاء اﻟ ـ ــﺪوﻟ ـ ــﻲ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻜ ـﺴ ـﺒــﺎ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗــﺪراﺗـﻨــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
ادارة اﻟﻜﻮارث.
وذﻛ ـ ــﺮ أن ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ ﻟ ـﻠ ـﻜــﻮارث
ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ  12اﻟﻰ
 48ﺳﺎﻋﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﺪﻣﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎج ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة
إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ادارة
اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟ ـﺸــﺎﻫ ـﻘــﺔ ،ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﻛــﺪ ﻣ ــﻦ اﺳـﺘـﻴـﻔــﺎﺋـﻬــﺎ
ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر
ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻠﻮاء ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.
وزار اﻟـﻘـﻄــﺎع ،ﺻـﺒــﺎح أﻣ ــﺲ ،ﺑــﺮج
"اﻟﺮاﻳﺔ" اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻪ  300ﻣﺘﺮ

ً
اﻟﻤﻜﺮاد ﻣﻜﺮﻣﺎ اﻟﻔﺮس
ً
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﻖ وﻛﻔﺎءة
ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وزار ﻛــﺬ ﻟــﻚ ﺑ ــﺮج "ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل

ً
اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ ١٢ :ﻓﺎﺋﺰا ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت

ً
ﺗﺎور" اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻪ  250ﻣﺘﺮا،
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ.

اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﺤﺼﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ١٥أﻟﻒ دوﻻر
أﻋـﻠــﻦ اﻟ ـﻨــﺎدي اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ ،أﻣــﺲ
اﻷول ،أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺰﻳ ــﻦ ﻓــﻲ
اﻟ ــﺪورة اﻟ ــ 11ﻟﻠﻤﻌﺮض اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ،
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻣﻦ  27إﻟﻰ  30ﻳﻨﺎﻳﺮ،
ﺑـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﺳـ ـﻤ ــﻮ أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد،
وﺑ ـﻤ ـﺸــﺎرﻛــﺔ  150ﻣـﺨـﺘــﺮﻋــﺎ ﻣﻦ
 43دوﻟﺔ.
واﻧﺘﺰع اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻲ
اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  15أﻟﻒ دوﻻر ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﺣﺎز اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮدي
وﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻨﻲ وﺣﻤﺰة دﻫﻤﺎﻧﻲ
ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺲ ﺟـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺰة اﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﺎدي
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  10آﻻف دوﻻر.
وﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮﻋ ـ ـ ــﺎن
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳ ــﺎن ﻋ ـﻤ ــﺎر أﻣ ـﻴ ــﺮ وﺑ ــﺮاء
أﻣ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﻣ ـ ـﻌـ ــﺮض ﺟـﻨ ـﻴــﻒ

اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﺰع اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺎن
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻜﻌﺒﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات
اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻧـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘ ــﺮع اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ
ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﺟــﺎ ﺋــﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺎل اﻟﻤﺨﺘﺮع
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺗﻮﻣﺎﺳﻮ ﻟﻴﻮزي ﺟﺎﺋﺰة
"ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ".
وﺣ ـﺼــﺪ اﻟـﻤـﺨـﺘــﺮع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺎﺋﺰة اﻻﺗﺤﺎد
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨ ـﺘــﺮﻋ ـﻴــﻦ ،وﺣـ ــﺎز
اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻟﺘﺎﻳﻮاﻧﻲ ﻫﻴﺴﻴﻪ ﺟﻴﻦ
ﺟﺎﺋﺰة "اﻳﻔﻴﺎ".
وﻗـ ـ ــﺎل رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة
اﻟ ـﻨ ــﺎدي اﻟـﻌـﻠـﻤــﻲ رﺋ ـﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻟﻔﺎﺋﺰون ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟـ 11ﻟﻠﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض ﻃﻼل
اﻟﺨﺮاﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻞ،
إن رﻋﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد ﻟﻬﺬه
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺠﺴﺪ اﻫﺘﻤﺎم
ﺳﻤﻮه ﺑــﺎﻹﺑــﺪاع واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد.

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ
وأوﺿ ـ ـ ـ ــﺢ أﻧـ ـ ــﻪ اﻧـ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺎ ﻣــﻦ

إﻳﻤﺎن اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻀﺮورة
ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة ﻋ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻄــﻮرة
ﻗــﻮاﻣـﻬــﺎ ﻛ ــﻮادر ﻛــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ،اﻓﺘﺘﺢ
ﻓﻲ ﻋﺎم  1999اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﻦ ،ﺑـﻐـﻴــﺔ
ﺗ ـﺸ ـﺠ ـﻴ ــﻊ اﻟـ ـﻤـ ـﺨـ ـﺘ ــﺮﻋـ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ
اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ واﻻﺑ ـﺘ ـﻜ ــﺎر ،وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
ﻣـﻠـﻜـﻴـﺘـﻬــﻢ اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮﻳــﺔ ﻋ ــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات اﻻﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاع
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ،واﺗـﺨــﺎذ اﻹﺟ ــﺮاء ات

اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪول
اﻟﻤﺮاد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
وذﻛﺮ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ازدادت أﻋﺪاد
اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
أﺛﺒﺘﻮا ﺟﺪارﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ
ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﻢ ﺟ ــﻮاﺋ ــﺰ وﻣــﺮاﻛــﺰ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﺎرض

واﻟـﻤـﺤــﺎﻓــﻞ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ ،ﺗــﻢ إﻧـﺸــﺎء
ﻣــﺮﻛــﺰ ﺻـﺒــﺎح اﻷﺣـﻤــﺪ ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ
واﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﺑﻤﺒﺎدرة
أﻣﻴﺮﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ دﺧﻠﺖ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺆﺷﺮ
ﺑـﻠــﻮﻣـﺒـﻴــﺮغ ﻟــﻼﺑ ـﺘ ـﻜــﺎر ،واﺣـﺘـﻠــﺖ
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺎ واﻟـ  55ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ.

ﻣﺤﻠﻴﺎت
ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ :ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺛﺎﺑﺖ اﳌﻬﻨﺎ ،ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻼﻓﺖ ،واﻟﻨﻤﻮ
اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
اﳌﺠﺎﻻت.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺤﺎﻓﻆ
ﻟﻠﺴﻔﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﻋﺎﻳﺸﺔ ﻛﻮﻳﺘﺎك ،ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪ
اﻟﻔﺮﻗﺎﻃﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،وﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻀﺒﺎط اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أﻧﺠﲔ أﻏﻤﻴﺶ،
اﻟﺬي ﻳﺰور اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﻗﺎل اﳌﻬﻨﺎ ان اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ -اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﻣﺘﺠﺬرة ،ﻣﺠﺪدا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن
ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،أﻋﺮﺑﺖ ﺳﻔﻴﺮة
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎوة اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ،
واﺻﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰا واﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.

ﺑﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﻬﻨﺊ اﻷﻣﻴﺮ
ﺑﺬﻛﺮى ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ

ﻫﻨﺄ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻴﺖ اﻟﺰﻛﺎة
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ،
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﺳﻤﻮه ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ،
أﻣﺲ ،إن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﺳﺘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﻨﻜﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أن ﻳﻘﻮد ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻧﺤﻮ
ﺷﻮاﻃﺊ اﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻟﺮﺧﺎء.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺳﻤﻮه ﻧﺤﺞ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻗﺎت ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ورﻓﻊ اﺳﻢ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ،
واﻟﺘﻲ أرﺳﻰ ﺳﻤﻮه ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ
ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎن وزﻳﺮﴽ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ.

»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ« :ﺟﺎﻫﺰون
ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
أﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ د .ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻼﻓﻲ أن
ادارة ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺪارﺳﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ
ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻼﻓﻲ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ،ﻋﻘﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎل
ﺑﻤﺮاﺳﻢ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ" :إن ﻫﻨﺎك
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺳﺘﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻻﻋﺎﻗﺎت" ،راﻓﻌﺎ أﺳﻤﻰ آﻳﺎت
اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ اﻟﻰ ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻻﺣﻤﺪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺮور  ١٣ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأﺿﺎف" :ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﳌﻘﺎم أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻰ واﻟﺪﻧﺎ
ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺬي زرع ﻓﻲ
ﻗﻠﻮب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺬرة اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺸﻬﺎدة اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻠﻘﺐ )ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ( ،وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻴﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ ﺑﺪورﻧﺎ
ﻧﺘﺮﺟﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ".

»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« :رﺻﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل
أﻫﺎﺑﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
واﻻﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﲔ إﻟﻰ
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮور ،اﻟﺬي
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺟﻠﻮس
اﻻﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﺑﺎﳌﻘﺎﻋﺪ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.
وذﻛﺮت اﻻدارة ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ،
ردا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺘﻌﺮض ﻃﻔﻞ ﻟﻺﺳﺎءة ﻣﻦ
ﺳﺎﺋﻖ آﺳﻴﻮي ،أن ﻗﻄﺎع اﻻﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ أﻓﺎد ﺑﺄن أﺟﻬﺰﺗﻪ
ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رﺻﺪ
اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻻﻃﻔﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻻدارة أن وﻟﻲ أﻣﺮ
اﻟﻄﻔﻞ أﻛﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺮاﻓﻘﲔ ﻟﻠﻄﻔﻞ،
وﺑﺪوره ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺟﺮاءات
اﻻدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪ
أن أﻋﺮض وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه
اﻵﺧﺮﻳﻦ.

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ
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»اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ« ﻟـ  :.ﻧﻘﺘﺮح ﻓﺘﺢ  ٥أﻓﺮع
ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
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»اﺗﺤﺎد أﻣﻴﺮﻛﺎ« ﺑﺤﺚ آﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
»اﻟﻔﻴﺰا« ﻣﻊ ﺳﻔﺎرة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ وﻓﺪ اﺗﺤﺎد أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن

»اﻹدارة رﻓﻀﺖ ﺑﺪل اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺸﺪادﻳﺔ«
ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺘﻌﺐ

ﻗﺎل ﺳﻌﻮد اﻟﻜﻨﺪري ،إن
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﻔﺘﺢ  ٥أﻓﺮع ﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ،ﻓﻲ ﺣﺎل
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺷﺮاء
اﻟﻜﺘﺐ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻫﺎب
اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻮﻳﺦ.

ﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ رﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺳـﻌــﻮد اﻟ ـﻜ ـﻨــﺪري ،أن اﻻﺗـﺤــﺎد
ﻗﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻟﻔﺘﺢ ﺧﻤﺴﺔ
أﻓـ ـ ـ ــﺮع ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﺐ ﻓــﻲ
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠــﻒ ﻣ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ،
ﻣـﺸـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬا اﻟـﻤـﻘـﺘــﺮح
ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺷﺮاء اﻟﻜﺘﺐ
دون اﻟ ـ ــﺬﻫ ـ ــﺎب إﻟ ـ ــﻰ اﻟـﻤـﻜـﺘـﺒــﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ.
وﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪري ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟـ ـ ـ »اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة« ،أﻣ ـ ـ ــﺲ» :إﻧ ـﻨ ــﺎ
ﻃــﺎﻟـﺒـﻨــﺎ اﻹدارة ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓـﺘــﺢ اﻟـﻤـﻜـﺘـﺒــﺔ ﻓ ـﺘــﺮة ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ،
ﻹﺗــﺎﺣــﺔ اﻟـﻔــﺮﺻــﺔ أﻣ ــﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن ﻫ ـﻨ ــﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ
ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺰﻣـ ــﻮن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮات
اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ،وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﺸﺮاء ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﻼل

ﻓـ ـ ـﺘ ـ ــﺮات اﻟـ ـﺴـ ـﺤ ــﺐ واﻻﺿ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ
واﻟـ ـﺒ ــﺎي ﻓ ـ ــﻮرس» ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻧﺠﺪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪ أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﻘﺮر
اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺛﻐﺮة
ﺗﺬﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ،ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ
ﺷﻌﺐ دراﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ رﻏﻢ ﺗﻮاﻓﺮ
ﺷـﻌــﺐ دراﺳ ـﻴ ــﺔ ﺑــﺪﻳ ـﻠــﺔ ،إﻻ أن
اﻹﺻ ــﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى
أﺳﺎﺗﺬة ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ«.

اﻟﺴﺤﺐ واﻹﺿﺎﻓﺔ
و ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺖ إ ﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ أن أ ﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع
اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺐ واﻹﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ اﻷﺣﺪ
اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻧﺘﻬﻰ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ،
ﻛــﺎن اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪة
 3أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺠﻬﻮد ﻣﻦ
اﻻﺗ ـ ـﺤـ ــﺎد اﻟ ــﻮﻃ ـﻨ ــﻲ وﺑ ـﺘ ـﻌــﺎون
ﻋ ـ ـﻤـ ــﺎدة اﻟـ ـﻘـ ـﺒ ــﻮل واﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ
ﻓــﻲ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ ﺗــﻢ ﺗـﻤــﺪﻳــﺪه إﻟــﻰ
أﺳـﺒــﻮع ،ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم
ا ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ وا ﻟـﺴـﺤــﺐ
واﻻﺿﺎﻓﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ

»اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ« :ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ »أﺳﺒﻮع
اﻟﺘﺪرﻳﺐ« ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ »اﻟﻬﻴﺌﺔ«
أﻛـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎون ﻟ ـﻠ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت
واﻟـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟ ـ ـﻠـ ــﻮاء اﻟ ــﺮﻛ ــﻦ ﻓ ــﺎﻟ ــﺢ ﺷ ـﺠ ــﺎع أن
ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮس ﻓـ ــﻲ أﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﻳـ ـ ــﺐ اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ﺑ ـﻤ ـﻌ ـﻬــﺪ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﺮس واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴ ـﻘــﻲ واﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ ،واﻟـ ــﺬي
ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﺘـﺒــﺎدل اﻟـﺨـﺒــﺮات وﻋﻘﺪ
اﻟ ـ ــﺪورات اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ.
ﺟ ــﺎء ذﻟ ــﻚ ﺧ ــﻼل زﻳـ ــﺎرة اﻟـﻠــﻮاء
ﺷﺠﺎع ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
ﺑــﺎﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺔ ،ﺣ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻔ ـﻘــﺪ ﻣ ـﻌــﺮض
اﻟـﺤــﺮس وﻣـﺸــﺎرﻛـﺘــﻪ ﻓــﻲ أﺳﺒﻮع
اﻟـ ـﺘ ــﺪرﻳ ــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻋــﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮي اﻟ ـﺨ ــﺎﻣ ــﺲ ،اﻟـ ــﺬي أﻗـﻴــﻢ
ﺑ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ وزﻳ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ د .ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎزﻣﻲ.
وﺷ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ ﺳ ـﻌــﻲ اﻟ ـﺤ ــﺮس،
اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼﻗـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ وﺛـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ أﻫ ـ ــﺪاﻓ ـ ــﻪ

ﺷﺠﺎع ﺧﻼل ﺗﻔﻘﺪه رﻛﻦ »اﻟﺤﺮس« اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ » 2020اﻷﻣﻦ أوﻻ«،
إﻟـ ــﻰ ﺗ ـﻔ ـﻌ ـﻴــﻞ دوره اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﻲ
واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﺷـﺒــﺎب
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳــﺖ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﻛــﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻟـ ـﻤ ــﺎدﻳ ــﺔ وﻋـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮه اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮﻳــﺔ،
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺠﻬﻮد ﻣــﺪرﺑــﻲ اﻟﺤﺮس
ﻓــﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟـﻠــﺪورات واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎﺣﻬﺎ.

وﺗﻔﻘﺪ اﻟﻠﻮاء ﺷﺠﺎع اﻟﻤﻌﺮض،
وﻣــﺎ ﻳﻀﻤﻪ ﻣــﻦ أﻗـﺴــﺎم ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟ ـﺘ ــﻮﺟ ـﻴ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ــﻮي وﻣ ــﺪﻳ ــﺮﻳ ــﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮى
اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ ،ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌــﺮﻳــﻒ ﺑـﻤـﺴـﻴــﺮة
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزاﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

ﺳﻌﻮد اﻟﻜﻨﺪري

اﻟـﺘـﻌــﺪﻳــﻞ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺪول ﺧــﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وأﺿ ـ ـ ـ ــﺎف اﻧـ ـ ــﻪ »ﺗـ ـ ــﻢ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣﻘﺘﺮح إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻟـ ـﺼ ــﺮف ﺑـ ـ ــﺪل اﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ
ً
 60دﻳـ ـﻨ ــﺎرا ﻟـﻄـﻠـﺒــﺔ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ،
ﻟ ـﻴ ـﺘ ـﻤ ـﻜ ـﻨــﻮا ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮاء دون
اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﻟـﻜــﻦ اﻹدارة رﻓـﻀـﺘــﻪ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل

»اﺗﺤﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ«
ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة
اﻟﺴﺤﺐ واﻹﺿﺎﻓﺔ
أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ اﻻﺗـﺤــﺎد اﻟﻌﺎم
ﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ وﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺪرﺑـ ـ ــﻲ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،ﻣﺒﺎرك اﻟﺠﻮﻳﺴﺮي،
أن ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻟ ــﻢ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻨــﻮا ﻣﻦ
ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ــﻞ ﻣـ ـﻘ ــﺮراﺗـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻳـ ـ ــﺮﻏ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻮن ﻓـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ،واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ
ﺗ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪﻫ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺮج،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة
اﻟـﺴـﺤــﺐ واﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ ،ﻹﻋـﻄــﺎء
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ.
وأﻋ ـ ــﺮب اﻟ ـﺠــﻮﻳ ـﺴــﺮي ،ﻓﻲ
ﺗ ـﺼ ــﺮﻳ ــﺢ ﺻـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﻲ ،أﻣـ ــﺲ،
ﻋ ــﻦ ﺛـﻘـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ إدارة اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ،
ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺮﻫ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﺎم د.
ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻀﻒ ،وﻋﻤﻴﺪ اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ د .رﺑﺎح اﻟﻨﺠﺎدة،
وﺣ ــﺮﺻـ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ.

إﻟﻰ ﺣﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
)اﻟﺸﺪادﻳﺔ(« ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻻﺗﺤﺎد
ﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ـﺨ ـﺼ ــﻢ ﻃ ــﻼﺑ ــﻲ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳـﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ
 80و 90ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،وﻟ ـﻜــﻦ ﺗﻢ
رﻓﻀﻪ أﻳﻀﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻋـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺠ ـ ـﻴـ ــﻞ اﻟـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ
ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ ﻃـﻠــﺐ اﻟ ـﺘــﻮاﻗ ـﻴــﻊ ﻣﻦ
اﻷﺳﺎﺗﺬة ،أوﺿﺢ اﻟﻜﻨﺪري ،ان
ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎوﻧ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻃـ ــﻼﺑ ـ ـﻬـ ــﻢ،
وﺧ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻃـ ــﻼب اﻟـ ـﺤ ــﺎﻻت
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﺗـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻊ اﻷﺳ ـ ـ ـ ــﺎﺗ ـ ـ ـ ــﺬة
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ــﻮاﻓ ـﻘ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ،
ﻣـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨ ــﺎ ان »ﺗـ ـ ـﻠ ـ ــﻚ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻻت
ﺗ ـﺸ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺨــﺮﻳ ـﺠ ـﻴــﻦ
واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺧﺮوا ﻓﻲ أﺧﺬ ﻣﻮاد
اﻟ ـﺘ ـﺨ ـﺼــﺺ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻴــﺢ ﻟﻬﻢ
ﻓﺘﺢ ﻣﻘﺮرات ﺗﺨﺼﺺ أﺧﺮى،
وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪ
ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺆون اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ وأﺳ ـﺘ ــﺎذ
اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﻠﻴﺔ«.

●

أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻤﺮي

ﻧﺎﻗﺶ وﻓﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﺮع أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﺳﻔﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة اﻻﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ــﺪى اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟ ــﻮراﻧ ــﺲ
ﺳﻴﻠﻔﺮﻣﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ
ﺳﺒﻞ ﺣــﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟـﻬـﺠــﺮة اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﺛ ـﻨــﺎء دﺧــﻮﻟـﻬــﻢ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة اﻻﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ،
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻔﺎرة واﻻﺗﺤﺎد
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ.
وﺑ ـﺤ ــﺚ اﻟ ــﻮﻓ ــﺪ ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻔ ـﻴــﺮ آﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺘــﻮاﺻــﻞ

اﻟـﻤـﺒــﺎﺷــﺮ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺴـﻔــﺎرة واﻻﺗ ـﺤ ــﺎد ،وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻮع
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت.
وذﻛﺮ »اﻻﺗﺤﺎد« ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أن اﻟﻮﻓﺪ
ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ان
»اﻻﺗﺤﺎد« ﻳﻮاﺻﻞ ﻟﻘﺎء ات اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏـﺒــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟــﺪارﺳـﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎرج
وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع
ﻟـﺨــﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺠ ـﻤــﻮع اﻟ ـﻄــﻼﺑ ـﻴــﺔ ،ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎ اﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ
واﻟﺴﺪاد ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

اﻟﻤﻄﻴﺮي ﻳﺪﻋﻮ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺟﺪاوﻟﻬﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻮﺣﺪات
 ٪٩٠ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢وﺣﺪة دراﺳﻴﺔ
دﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
د .ﻋـ ـﻠ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮي اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠـ ـﻴ ــﻦ إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺿ ـ ـ ـ ــﺮورة
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟــﺪاوﻟـﻬــﻢ اﻟــﺪراﺳـﻴــﺔ،
ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام ﻧ ـﻈ ــﺎم ﻣـﻌـﻠــﻮﻣــﺎت
اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻟـﺤــﺪ اﻷدﻧـ ــﻰ ﻟـﻌــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑــﻪ ،ﺗـﻔــﺎدﻳــﺎ ﻟﻮﻗﻮع
أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮي إن ﻋ ــﺪد
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
واﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪأوا اﻟﺪراﺳﺔ35000 ،
ﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ وﻃـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺔ دون ﻃ ـﻠ ـﺒــﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻫــﺬا
اﻟﻌﺪد ﻳﺘﻀﻤﻦ  2071ﻣﺴﺘﺠﺪا
ﻟﻠﻔﺼﻞ ا ﻟـﺜــﺎ ﻧــﻲ ،2019-2018
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﻤﺎﺿﻲ  2203ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ.
وأﺿ ـ ــﺎف أن ﻧـﺴـﺒــﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12
وﺣــﺪة دراﺳـﻴــﺔ ﻫــﻮ  ،%90أﻣﺎ
اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﺳـﺠـﻠــﻮا ﻣ ــﻦ  9إﻟ ــﻰ 11
وﺣﺪة ﻓﻬﻢ  ،%7وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﻦ ﺳﺠﻠﻮا أﻗــﻞ ﻣﻦ  8وﺣــﺪات
 ،%3ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺼـ ــﻞ اﻟـ ـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ
وﺷ ــﺮاﺋ ــﺢ أﺧ ـ ــﺮى ﺑــﺎﻟـﺘـﺴـﺠـﻴــﻞ
ﺑﻌﺐء ﻣﺨﻔﻒ.
وأﻓ ــﺎد ﺑــﺄن اﻟـﻌــﺐء اﻟــﺪراﺳــﻲ
اﻷدﻧ ــﻰ اﻟـﻤـﺴـﻤــﻮح ﺑــﻪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻫــﻮ  12وﺣ ــﺪة دراﺳ ـﻴــﺔ ،أو ﻣﺎ
ﻳﻮازي ذﻟﻚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺮرات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ،ﻣﻊ
ﻣ ــﺮاﻋ ــﺎة ﻋ ــﺪم ﺟـ ــﻮاز اﻧـﺴـﺤــﺎب
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ  12وﺣﺪة

دراﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أي ﻣﻘﺮر ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮرات.
وأﺷ ـ ـ ــﺎر اﻟـ ــﻰ ﻋـ ــﺪم اﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺑﺈﺟﺮاء أي
ﺗـﻌــﺪﻳــﻞ ﻓ ــﻲ ﺟ ــﺪوﻟ ــﻪ اﻟ ــﺪراﺳ ــﻲ
اﻟـ ـ ــﺬي ﺗ ــﻢ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ ﻓ ـﻴ ــﻪ ﺑـﻌــﺪ
ﻗﺒﻮﻟﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻘ ـ ــﺮرات ﻳـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ ﻟ ـﻠ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ
اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪاوﻟﻬﻢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول
ﻣ ــﻦ ﺑ ـ ــﺪء اﻟ ـ ــﺪراﺳ ـ ــﺔ ،ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ،وﻳﻜﻮن
اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠ ـﻴــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﻮاﻏ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﻘ ــﺮرات ﻓ ـﻘ ــﻂ ،ﻣ ــﻊ اﻻﻟ ـﺘ ــﺰام
ﺑﺎﻟﻌﺐء اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﺤﺪد.
وأ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف أن ا ﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدة

ﺳﺘﻘﻮم – ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ
– ﺑــﺎﺳـﺘـﻜـﻤــﺎل ﺟـ ــﺪاول اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻜﻤﻠﻮا إﺟــﺮاء ات
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ رﺻﺪ
درﺟ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ اﻻﻣ ـﺘ ـﺤ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧـﻄــﺎء
اﻟ ـ ـﺘـ ــﺪوﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺪﻳـ ــﺮات
ﺑ ـﻌ ــﺾ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﻘـ ــﺮرات ،أو ﻗ ـﺒــﻮل
اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻐﺶ ﻓﻲ
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ
ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ.

ةديرجلا
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أنقذوا «الصوابر»

مبارك العبدالهادي

بالعربي المشرمح:
القروض والعروض!!
محمد الرويحل
بينما تشتعل مواقع التواصل االجتماعي من المواطنين المطالبين
بــإسـقــاط ال ـقــروض االستهالكية بسبب أوام ــر الضبط واإلحـضــار
ً
ومنع السفر الذي تجاوز أكثر من مئتي ألف مواطن ومواطنة ،وفقا
إلحصاءات "العدل" نرى حكومتنا المبجلة تهب وتقرض وتوزع األموال
لدول بعضها نعرفها وبعضها لم نسمع بها من قبل ،ولسان حالها
يقول تحلطموا وال راح نرد عليكم.
والمصيبة التي تفوق طناش الحكومة هو بعض الحاسدين من
مدعي العدالة الرافضين إلسقاط قروض المواطنين ،وجلهم مستفيد
مــن ع ــروض الحكومة لهم ،حيث القسائم الصناعية والشاليهات
والـمــزارع وأراضــي الدولة المجانية إلقامة مشاريعهم عليها ،وهم
ً
يعلمون أن تلك العروض ال يمكن لمواطن أن يحصل عليها ،وفقا
لنظرية العدالة التي يتبجحون بها في قضية إسقاط القروض.
الـكــارثــة األكـبــر أن الـمـلـيــارات الـتــي تمنح لـلــدول بعضها يذهب
ً
لحكومات فاسدة وفقا لمؤشرات الفساد العالمية ،ودولهم أغنى من
الكويت بكثير ،أضف إلى ذلك الهبات والمناقصات المليارية التي تمنح
لشركات معظم مشاريعها فاسدة ومهترئة ،كما أن السرقات المليونية
ً
في مؤسسات الدولة ووزاراتها التي انكشفت مؤخرا جزء من الهدر
الذي يراه المواطن دون أن تلتفت لظروفه المعيشية حكومته السخية.
يعني بالعربي المشرمح :ال يمكن أن نلوم المواطن المقترض ،وهو
يطالب بإسقاط قرضه وهو يرى عروض حكومته السخية التي شملت
العالم بأسره والتجار المتنفذين وغيرهم ،فهل تنظر حكومتنا لهذا
المواطن كما تنظر لمن منحتهم المليارات والماليين من باب "جحا
أولى بلحم ثوره"!

شر اإللحاد
بشاير الحمادي
اإللـحــاد ظاهرة خطيرة ،وهــي ليست وليدة الـيــوم ،لكنها أخذت
تنتشر من شخص إلى آخر ،حيث يشكك أصحابها بالدين والعقيدة
والخالق والعياذ بالله ،وزاد انتشارها في فئات مختلفة من المجتمع
ً
ً
صغارا وكبارا مثقفين وجهالء ومراهقين ،وهي من الكبائر.
وهناك أسباب كثيرة النتشارها ،وهي االنفتاح األعمى على الغرب
وحرياته في التفكير وطريقة الحياة وحتى عاداته الدينية ،فبات
المسلمون يفعلونها بكل جهالة وسخف وعدم اكتراث ،فالتقليد األعمى
مصيبة والتطبع بهذه الطباع والعقائد وتصديقها مصيبة أكبر.
وبما أن المسلم يقلد الكافر في لباسه وحديثه وأفكاره وهواياته
وطريقة حياته المنافية لألخالق والمثل والمبادئ ،فلماذا ال يعتنق
دينه أيضا؟ لألسف يجب تنبيه الصغار وتوعيتهم حتى في كالمهم،
وهــذا يذكرني بموقف قديم ألخــي الصغير الــذي كــان في المرحلة
االبتدائية يدرس في مدرسة أجنبية ،مرة كان في قمة االندماج باللعب
فأقسم بالمسيح ،عليه السالم ،فسارعت أمي إلى تنبيهه بأن القسم
ً
بغير الله ال يجوز أبدا .فيفترض بنا كمسلمين أال نقتدي وال نتطبع
إال بأخالق ديننا وعقيدتنا والتمسك بها ،والتفاخر بكوننا أصحاب
الدين الحق وخاتم األديــان ،وهناك كثيرون شوهوا صورة اإلسالم
بسبب جهلهم بتعاليمه الكريمة ،فهو يصون كرامة اإلنسان ويعزز
أفراده ويجعل للمرأة قيمة ويحافظ على كرامتها ومكانتها.
وهناك لألسف رجال ونساء من المسلمين ألحدوا ،وأغلبهم من
المثقفين والمتعلمين ،ولو أنهم قــرؤوا القرآن وتدبروا معانية لما
ألحدوا ،فالقرآن أكبر دليل على أن اإلسالم هو الدين الحق الذي يؤدي
إلى النهاية السعيدة ونعيم الجنة .فأتمنى على كل أسرة مسلمة تعزيز
الدين وتعليمه ألبنائهم منذ الصغر بالطريقة الصحيحة والترغيب
فيه ،وبيان أحكامه في العقاب والثواب.

االحتفال بمؤشرات
الفساد!

دانة الراشد

شوشرة :مذكرات هند

لفت انتباهي حديث الوزيرة السابقة هند الصبيح خالل مشاركتها
في إحدى جلسات مؤتمر نزاهة الذي عقد مؤخرا في البالد ،عندما
قالت لو أردت أن أكتب كتابا عن فساد الشؤون فلن أنتهي ،إنه فعال
أمر مبك ومضحك في الوقت نفسه.
وإن اعتراف الوزيرة التي تولت حقيبة الشؤون لسنوات هذا يؤكد
عكس ادعاءاتها خالل االستجوابات المقدمة ضدها من النواب خالل
فترة توليها الوزارة ،والتي كانت تؤكد في ردودها أن وزارتها تصدت
للفساد ،ونجحت في محاربة وعالج الكثير من المشاكل ،فلماذا لم
تتحدث الوزيرة عن هذا الفساد قبل خروجها من الحكومة؟ ولماذا لم
تتطرق الوزيرة إلى بالوي بعض المستشارين الذين حولوا بعض
الجهات إلى عزبة خاصة بهم بعد أن سيطروا على بعض القرارات
فيها ،وتالعبوا بمصير أشخاص بسبب بطشهم وتعنتهم ،ومنها في
عصر الوزيرة نفسها ومستشارها المعروف عنه كيف يدير األمور في
بعض القطاعات الحيوية والحساسة.
فكالم الوزيرة واصطناعها للبطوالت الوهمية هو حبر على ورق،
فمن يرد اإلصــاح يبدأ بنفسه دون أن يرضخ ألي اعتبارات نيابية
أو غيرها ،ودون أن يخضع ألفكار المستشار أو غيره ،ومن يرد أن
يعالج يكشف عن التجاوزات والتالعب بكل شفافية للمأل دون الحاجة
الستعراض العضالت أو كتابة المذكرات أو القصص والبطوالت،
كما أن اإلصالح الحقيقي هو وضع الجميع على مسافة واحدة دون
مجاملة ألن مسطرة القانون ال تحتاج الخروج عنها وفقا للمزاجية
أو تحت بند الوساطة أو الترضيات لبعض المتنفذين أو التيارات.
فأسهل مــا يـقــال هــو أنـنــا نعاني الـفـســاد ،ولـكــن أصـعــب مــا يتم
اإلع ــان عنه هــو القضاء عليه ،ونـحــن فــي هــذا الـصــدد ال نقلل من
شأن بعض الشرفاء الذين تصدوا للفساد ،وواصلوا الليل مع النهار
الجتثاثه وتطهير األجهزة الحكومية وغيرها منه ،بعد أن تحول
إلــى شبح يهدد أغلب القطاعات ،خاصة أن للفساد أبــوابــا كبيرة
وطــرقــا مختلفة وأج ـنــدات متعددة ومتنفذين يدعمونه وينفذون
األوامر وقانونا يخضع له ،حتى أصبح الفاسد بكل وقاحة يتفاخر
بإنجازاته وتمرير شبهاته وقدرته على كسر القانون والتعامل معه
وفق معطياته الخاصة ألنه وجد كل الطرق الفاسدة ممهدة له دون أي
عراقيل ألن بعض الشرفاء عندما يتصدون لهؤالء يكونون قد كتبوا
نهاية بطولتهم .نتمنى من الوزراء اآلخرين الحاليين أو السابقين أال
يخرجوا لنا أيضا بتصريحات مشابهة للوزيرة هند الصبيح حتى ال
نتعرض ألزمة ورق بسبب ما سيكتب ،ونناشدهم أن يضعوا بطوالتهم
جنبا ،وأن يجعلوا التاريخ هو من يتحدث عنها ،وأن يكافحوا الفساد
ويكشفوا عن المفسدين للمأل ،وأال يضعوا استثناءات للقانون وأال
يصبح الضعفاء ضحايا كالعادة أو متورطين ،وأن يضربوا أصحاب
الكروش الممتلئة بالحرام ،ويطهروا البالد من المحسوبيات ،وأن
يضعوا حــاويــات كبيرة للوساطات والقافزين على الـقــانــون ،وأن
يحيلوا المتورطين إلى القضاء ويكشفوا أسماء المدانين في قضايا
الفساد لتعريتهم أمــام العباد حتى يكونوا عبرة لغيرهم ،ألنــه ال
مجال للمجاملة على البالد ،فالجميع مل من بطش الفاسدين وزمرة
المتنفذين وأصحاب القرار المتلونين.
ال نريد وزراء يتذمرون ومحبطين بقدر رجال دولة قادرين على
اإلص ــاح ومعالجين لــأوضــاع ومتصدين لـســوبــرمــان وصاحب
المواهب المتعددة ،والمستشارين المتالعبين الذين يعتاشون من
أموال الشعب في الكثير من المواقع ،وزمرة "تامر عمي" وغيرهم من
شاكلة "ارفع إيدك وإنت مو فاهم شي" ألن المعزب سبقهم في ذلك.
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يبدو أن كل شيء هنا أصبح مادة لالستهزاء
ً
ً
ومشروعا قابال للهدم والتدمير مقابل الدينار،
بما في ذلك تاريخنا المعماري ،وأعني بذلك
مبنى الـصــوابــر ،ال ــذي ُيصنف كـتــراث حديث
يشهد على حقبة ما بعد النفط في الكويت.
يعتبر مجمع الصوابر أول مبنى للمعماري
الـكـنــدي آرث ــر أريـكـســون فــي ال ـشــرق األوس ــط،
ً
والمعروف عالميا بتصاميمه المميزة ،وتم
بـنــاؤه لتوفير السكن الـعـمــودي للمواطنين،
حيث فاز تصميمه في مسابقة معمارية أجرتها
الهيئة العامة لإلسكان .تم ذكر هذه المعلومات
في كتاب المهندس المعماري صباح الريس
"تــاريــخ الهندسة فــي الكويت" الحائز جائزة
الدولة التشجيعية لعام  ،2018والذي يحتوي
على الكثير من المعلومات ّ
القيمة عن مباني
الكويت التاريخية ،والتي تم هدم الكثير منها
لألسف .رفضت العديد من الجهات العالمية
المختصة ق ــرار هــدم الـصــوابــر ،حيث نشرت
المنظمة العالمية للتوثيق والحفاظ على التراث
ً
الـحــديــث "دوكــومــومــو" تـقــريــرا على موقعها
الرسمي يذكر القيمة التاريخية لهذا المبنى
ً
ويشجع الحفاظ عليه ،رافـضــا عملية الهدم.
ً
( ،https://docomomo.comيناير  .)2019أيضا
فقد صنفه صندوق المعالم العالمي World
 Monuments Fundكــأحــد المباني المهمة
المعرضة للهدم.
كــذلــك فـقــد نـشــر مــوقــع "م ـع ـمــاريــو الـشــرق
ً
األوسط" مقاال يتحدث فيه عن تعرض المجمع

د .حسن عبدالله جوهر

لخطر الهدم على الرغم من جهود المهتمين من
طلبة وأكاديميي جامعة الكويت ،كلية العمارة،
ومعماريين ومهندسين من المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب إليقاف الهدمhttps://( .
 ،www.middleeastarchitect.comيناير ،)2019
باإلضافة إلى أن الهدم سيكلف الدولة الماليين،
ناهيك عن األضرار البيئية للهدم وذلك الشتباه
احتواء المبنى على مادة اإلسبستوس الخطرة،
والتي تؤدي إلى سرطان الرئة.
لـ ــذا ف ــاألف ـض ــل تــرم ـيــم وإعـ ـ ـ ــادة اس ـت ـخــدام
المبنى بصورة إبداعية جديدة على نهج ما
تـقــوم بــه الـ ــدول المتقدمة مــن حـفــاظ وإع ــادة
ت ـش ـغ ـيــل ،وقـ ــد قـ ــدم ال ـش ـب ــاب رؤيـ ـ ــة مـقـتــرحــة
إلعادة استخدام المجمع الحتضان المشاريع
الصغيرة وخلق حركة ثقافية إبداعية ،ويمكن
مشاهدة فيديو المقترح على حساب (أنقذوا
الصوابر) على تطبيقات "تويتر" و"إنستغرام"
(@ .)save_alsawaberالغريب في األمر أنه تم
ً
حذف حساب "اإلنستغرام" مؤقتا ،فهل هكذا
يتم التعامل مع أي رأي مخالف وحراك سلمي؟
وف ــي ظــل مــوجــة االس ـت ـهــزاء واالستخفاف
بقيمة المبنى على وسائل التواصل االجتماعي
نرى الدول الشقيقة تحافظ على تراثها الحديث
بــوعــي ع ــال ،فـمـبــادرة "ال ـت ــراث الـحــديــث" التي
أنـشــأتـهــا بـلــديــة دب ــي حصلت عـلــى الـجــائــزة
األولى في مؤتمر أفكار اإلمارات ،وتنم عن رؤية
مستقبلية تضمن الحفاظ على التاريخ لألجيال
القادمة وخلق معالم سياحية يتم االحتفاء

ً
بها عالميا( .جريدة اإلمارات اليوم 3 ،أغسطس
 .)2018وفي  22يناير امتألت أروقة قصر العدل
بالمعماريين الـشـبــاب واألكــاديـمـيـيــن وذوي
الحس الوطني ،وذلك لحضور جلسة القضية
المرفوعة من قبل شابين كويتيين للحفاظ على
الصوابر ،كذلك فقد تطرق العديد من النواب
لموضوع إيـقــاف هــدم الـصــوابــر وهــم النواب
يوسف الفضالة ومحمد الــدالل وسيد عدنان
عبدالصمد ،وتــم توجيه األسئلة البرلمانية
إلى الجهات المعنية ،فهل يتم تجاهل كل هذه
األصوات التي تنادي بالحفاظ على ذاكرة الوطن
في سبيل الربح المادي؟

More

يجب أن ُ
يحترم الــرأي المهني واألكاديمي
للمختصين ،وأن يكون لهؤالء صوت مسموع
في التقييم ،على سبيل المثال الرأي الطبي في
مسألة ما يتم احترامه ،فلماذا ال يتم تقدير رأي
الغالبية الساحقة من المعماريين في مسألة
الصوابر؟
السبب األساسي لفشل مشروع الصوابر
هو عدم تنفيذه وفق التصميم األصلي وإجراء
العديد من التغييرات عليه .هذه األخطاء يمكن
تداركها وتعديلها من قبل فريق متخصص من
المعماريين والمهندسين األكفاء الذين تزخر
بهم أرض الوطن .تم هدم الكثير ،ولم يبق لنا
ســوى القليل ،فإلى أيــن سيستمر هــذا المسح
المبرمج لمعالم الكويت؟ فلنتدارك ما يمكن
تداركه قبل فوات األوان.

محمد السداني

AlSaddani@hotmail.com

سدانيات :جمهورية الحرير!
وأنا أفكر في بداية صياغة كلماتي األولى للحديث عن "إقليم الحرير"
أعــرف أن شــاال من االنتقادات والتشكيك والشتائم سينهال علي لما
يحمله هذا العنوان من إرث سيئ عند الكثير من األفــراد في المجتمع،
والذين شبعوا وعودا وشعارات خادعة لم تصدقهم في سنوات طويلة
عاشوها وهم يسمعون أن للحرير مدينة ،وأن الكويت ستكون شيئا آخر!
َّ
الحقيقة أن بعض ما يشعر به المواطنون صحيح– نوعا ما– والسبب
َّ
ْ
ٌ
عصي على الكويت وعلى قدراتها ولكن– والله أعلم -لم
ليس ألن المشروع
تكن هناك رغبة حقيقية وحاجة ملحة لتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم
ألسباب كثيرة منها الــوفــرة المالية التي كنا نعيش فيها واإلض ــراب
ْ
السياسي الذي شهدته الكويت من سنة  86إلى اآلن ،ولكن الوضع في
هــذه السنوات تغير وص ــارت األح ــام الــورديــة ،التي سميناها سابقا
الحرير ،حاجة ملحة للتحوالت االقتصادية الصعبة التي سنواجهها في
السنوات القادمة ،وللتغير الكبير الذي سيطرأ على نمط الطاقة واالقتصاد
العالمي بشكل عام.
َّ
إن األرقام األخيرة التي عرضها وزير المالية نايف الحجرف عن ازدياد
اإلنفاق الحكومي وتضخم الباب األول للدولة بمعدل أسرع من المتوقع،
والــذي سيسبب عجزا أكبر كل عــام ،تعطينا مؤشرا مهما عن سياسة
الدولة التي يجب أن تعي جيدا إلى أين سنذهب إذا استمرت بنظامها
الرعوي الذي يعتمد على الرعاية االجتماعية المقنعة بقناع الرواتب،
النظام الرعوي الذي سلب الدولة كل عوامل النهضة التي لن تستطيع
أن تبني مترا واحدا من الحرير إال عن طريق أبناء هذا الوطن المؤمنين
بالدولة المستدامة الحقيقية التي ستبقى لنا وألبنائنا وأجيالنا القادمة.
َّ
إن كــان هناك حفنة من الناس يعتقدون أن الـمــارد األس ــود سيبقى
ً
ً
َّ
ماردا طوال حياته فأبشرك بأن المارد صار قزما ،وسيصغر يوما بعد

ش

ً
يوم ونحن نشاهد هذه الدولة تخرج من عجز وتدخل عجزا آخر ،وأهم
مكان من المفترض أن يناقش هــذا األمــر هو مجلس األمــة الــذي تفرغ
َ ْ ّ
معزب َم ْن! وكأن الناس انتخبوهم لكي ِّ
يصرحوا
أعضاؤه لمناقشة من
عن معسكراتهم السياسية وانتماءاتهم ووالءاتهم!
ٌ
أمر غريب من أشخاص من المفترض بهم أنهم رجال دولة يحملون
همها ويسعون إلى نهضتها ،ويحاولون ليل نهار أن يجعلوها مستدامة
َّ
لهم وألجيالهم ،والمضحك أن أكثر ما ُيسوق ضد هذا المشروع الضخم
َّ
هو أن البعض يريد أن يجعل الحرير دولة داخل دولــة ،وكأننا سنقيم
جمهورية للحرير شمال الكويت! وهــذا الــذي يستغرب من بعض من
ائتمنتهم األمة على مالها ومصيرها ومستقبلها بأن يفترضوا شيئا غير
موجود من بنات أفكارهم ،وال ألوم أحدا منهم فكما قال بعض الحكماء:
األفهام منوطة بعقول أصحابها ،وهذا ُّ
حد فهم بعضهم ،فالعقول التي
أضاعت وقت األمة في سجاالت ونقاشات ال طائل منها ال يمكن أن تعي
ً
مشروعا نهضويا لدولة وأجيال بأسرها .قد نكون متأخرين جدا في
تطبيق مشاريع تنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى مركز مالي
َّ
واقتصادي لكن حان الوقت لنؤمن جميعا أن الكويت وصلت إلى مرحلة
توجب علينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا كمواطنين ومسؤولين في
الحفاظ على هذه األرض الطيبة التي كانت تعيش بال مورد اقتصادي
واحد ،حتى حباها الله خيراته وجعلها من أغنى دول العالم.

hasanjohar@hotmail.com
أمر مستغرب اإلشــادة بالمستوى المخزي لمؤشر مدركات
الفساد للعام  2018والصادر عن منظمة الشفافية الدولية مع
ً
بداية السنة الجديدة ،واألكثر استغرابا أن يتوج هذا المديح
من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد "النزاهة" رغم أن الترتيب
العام لدولة الكويت ما زال يقبع في ذيل قائمة دول العالم ،وقد
حصدنا ما مجموعه  41نقطة من  ،100وهو المستوى الرسمي
ً
لوقوعنا في المنطقة "الفاسدة" عالميا.
كل ما في األمر أن مدركات الفساد قد تحسنت بمقدار متواضع
ال يتجاوز  %4فقط ،وهو معدل هزيل بمعنى الكلمة ،ومع ذلك
يـتــم إقـحــام الـقـيــادة السياسية وجـهــود الـحـكــومــة ودور هيئة
ً
النزاهة في مثل هذا اإلنجاز واعتباره نجاحا ،ونخشى أن تقام
االحتفاالت بهذه المناسبة السعيدة ،فهل هذا هو حجم طموحنا؟
وهل قيام هيئة مستقلة بصالحيات واسعة ومكافآت سخية
يتناسب مع هذا النوع من النجاح؟!
كنا نأمل أن تكون ردة الفعل غاضبة ومستنكرة لهذه النتيجة
وتعلن حالة االستنفار لعدم الرضا بمثل هذا األداء المتواضع،
ً
ً
اع ـتــرافــا بــالـقـصــور وتـحـمــا لـمــزيــد مــن الـمـســؤولـيــة ،وأن نقر
بأننا مــا زلنا فــي خانة الخجل مــن أنفسنا ،خاصة أن الكثير
من أعضاء السلطة التشريعية والرقابية بات صوت شخيرهم
أعلى مــن صــوت تصريحاتهم فــي التعليق على هــذه النتيجة
"الفشيلة" ،فنسبة  41من  100تعني الرسوب وإعادة السنة بدءا
من سنة أولى ابتدائي حتى آخر سنة جامعة ،ومن يرسب في
االمتحان النهائي ال يشكل معدله أي فارق إن كان  40أو  30أو
 ،20فالنتيجة هي ذاتها وتحمل "الدواحية" الحمراء نفسها.
جهود مكافحة الفساد ال شك أنها كثيرة ومتنوعة ،وتعود إلى
جهات رسمية وأهلية ،حكومية وتطوعية ،إعالمية وسياسية،
فنية ومهنية ،ويعود نشاط بعضها إلى سنوات مضت ،لذا فإن
المفارقة تكمن في عدم التناسب بين هذه اإلسهامات المتعددة
ً
ّ ً
تحسنا طفيفا ،مما يعني أن إمبراطورية
وما قد يعتبره البعض
الفساد ما زالت أقوى من الجميع ،وأن أخطبوطه لم يفقد حتى
طرفا واحدا من أطرافه ،ويبقى يحظى بالرعاية وربما الحصانة،
حـيــث رمـ ــوزه فــي مــواقــع مـتـقــدمــة ويـتـجــولــون بـيــن المناصب
ويتقدمون الصفوف.
وال نـعـنــي بــذلــك عـلــى اإلطـ ــاق بــث روح اإلح ـب ــاط أو مجرد
ً
توجيه النقد خصوصا للكثير من أبناء هذا البلد المخلصين
في مكافحة الفساد وصوره وشخصياته على مختلف الصعد،
فهناك من دفــع ثمن الدفاع عن المال العام ،وهناك من ضحى
في سبيل المصلحة الوطنية ،وهناك الفرسان المستمرون في
هــذا الــدرب رغــم وعورته ورغــم من هــادن وتراجع في منتصف
الطريق ،ومن صمت أو أجبر على السكوت إما لدواعي اليأس
أو الخوف أو حتى من باع تلك المبادئ ،األمــر الــذي يستعدي
تعاظم الجهود وتوسع جبهة هذا التصدي في هذا الماراثون
الذي يتساقط في مضماره الكثير.
ونصيحة لمن استعجلوا االحتفال بإنجاز الـ %4الهزيل أن
ً
يتريثوا قليال ،فما أعلن عن فضائح وزارتي الداخلية والدفاع
فقط كفيل بتسجيل "ســواد وجــه" من العيار الثقيل في نسخة
مؤشر فساد العام القادم!

السيد والدكتور

خارج النص:

 مفاهيم النهضة المجتمعية هي مفاهيم نظرية جميلة وتحتاجإلى شيئين :بناء معرفي علمي صحيح ،وقائد قدوة ينفذ هذه الرؤية،
فالرؤية بال قائد مجرد كلمات رنانة ينتهي بريقها مع انتهاء آخر حرف
منطوق منها.

د .أسامة خالد المسباح

Osamaku@hotmail.com

رفع العلم ما بين قصر بيان واألمم المتحدة
هناك عوامل تستفز الكاتب وتدفعه نحو
الكتابة فــي مــو ضــوع معين ،تختلف تلك
العوامل باختالف دوافعها ومحركاتها،
ً
فقبل عدة أيام على سبيل المثال وإيذانا
ببدء احتفاالتنا الوطنية (العيد الوطني
وعيد التحرير) وبمناسبة مرور  13عاما
عـلــى تــولــي ح ـضــرة صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد مقاليد الحكم تم رفــع علم الكويت
بقصر بيان ،وبكل تأكيد الحديث عن سمو
الشيخ صباح األحمد يحمل ضمنيا معه
الحديث عن القدرة على صناعة االستقرار
ومقاومة التحديات ،خبرة وقدرة أثقلتها
وغ ــذتـ ـه ــا ت ـج ــرب ـت ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـعـمـيـقــة
المتأصلة فيه بجانب مـخــزونــات اإلدارة
الدبلوماسية التي عرفت عن سموه.
ل ـك ــن ن ـظ ــري ــا وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص اخ ـت ـي ــاري
الحديث وإلـقــاء الـضــوء عــن رعــايــة سموه
الفـتـتــاح (ال ـم ـعــرض ال ــدول ــي لــاخـتــراعــات
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط) ال ـ ــذي اسـتـضــافـتــه
الكويت على أراضيها نهاية يناير ،2019
وبمشاركة مخترعين دوليين يمثلون أكثر
مــن أربعين دول ــة ،إضــافــة إلــى مخترعينا
الكويتيين وأشقائهم بدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وع ــاق ــة ذلـ ــك ب ـس ـم ــوه ،يمكن

إضافات

اعتبار أنني اخترت الجانب الموضوعي
ال الــذاتــي .أدرك وي ــدرك كـثـيــرون غـيــري أن،
في ظل التحديات المعاصرة التي تعيشها
ش ـع ــوب ودول م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـي ــج ،تـجـسـيــر
الثقافة والمشاركة الفاعلة أصبحا بمثابة
ممر آمن تستطيع من خالله الشعوب عكس
صورة حاضرها الذي يمضي ومستقبلها
ال ــذي يتأهب للحضور ،ولـعــل الــداعــي إلى
هـ ــذا ال ـح ــدي ــث ه ــو أن ـن ــا ب ـت ـنــا بــال ـف ـعــل فــي
حاجة ملحة لمد مزيد من وسائل وجسور
ل ـل ـتــواصــل بـيـنـنــا وب ـي ــن ال ـش ـعــوب األخ ــرى
ب ـم ـخ ـت ـلــف أج ـن ــاس ـه ــا وت ـ ـنـ ــوع ث ـقــافــات ـهــا،
عــاقــات ت ـعــاون تـتـجــاوز األط ــر السياسية
بــل ربـمــا االقـتـصــاديــة لمرحلة أعـمــق وأهــم
وهي مرحلة التعاون والمشاركة المرتبطة
بــالـجــانـبـيــن الـثـقــافــي وال ـح ـضــاري ،مرحلة
تستطيع أن تحد من مظاهر النزاع والصراع
القائم ليس بين الشرق والغرب فحسب بل
بـيــن األش ـق ــاء أنـفـسـهــم ،ول ـن ـصــارح أنفسنا
فنحن في الكويت لسنا بعيدين عن األزمات
والتحديات والمخاطر ،التاريخ نفسه يقول
ً
ذل ـ ــك ،ون ـح ــن ن ـ ــدرك ه ــذا جـ ـي ــدا ،ل ــذا أعـتـبــر
أن رعــايــة سـمــوه لـهــذا الـمـعــرض ومــن قبله
حضوره في ديسمبر الماضي حفل مؤسسة

ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي ال ـخــاص بـجــوائــز
الدولة لإلنتاج العلمي ،وكذلك حضور سموه
حفل تكريم الفائزين في جائزة سمو الشيخ
سالم العلي الصباح للمعلوماتية ،إنما هو
بمثابة استمرار لهذه الرسائل التي دأبت
الكويت على إرسالها رسائل مفادها "أننا
منفتحون على جميع الثقافات ومختلف
العلوم واآلداب ونتعاطى معها بكل ما فيها
مــن التنوع واالخ ـتــاف ،وخــاصــة تلك التي
ً
ً
ً
ً
تمتلك رصيدا ثقافيا وعلميا معتبرا".
يبقى الـقــول إن سـمــوه سيظل نموذجا
واق ـع ـي ــا ل ـل ـق ـي ــادة ال ـ ـقـ ــادرة ع ـل ــى ال ـت ـعــاطــي
والتعاون مع الجميع دون البحث عن اتهام
ً
أحد أو تبرئة آخرين ،يمضي ويكفيه فخرا
أنه وصف بأمير اإلنسانية وأن بلده مركز
إنـســانــي عــالـمــي ،لــذا واسـتـكـمــاال لمناسبة
رفـ ــع س ـم ــوه ل ـل ـع ـلــم ف ــي ق ـص ــر ب ـي ــان أخ ـتــم
بكلمات سموه نفسه بعد أن شارك في رفع
علم الكويت في األمم المتحدة قبل أكثر من
نـصــف ق ــرن (1963م) حـيــن ق ــال "إن انـتـمــاء
الكويت إلى النشاط الدولي ليس نهاية بحد
ذاتــه ،بل وسيلة للمشاركة في المسؤولية
لـتـحـقـيــق ح ـي ــاة أف ـض ــل لـشـعـبـهــا وش ـعــوب
الدول األخرى".

فواز يعقوب الكندري
التشفي يهز المرجلة ،ولم ُيخلق ذلك لرؤوسنا ،وما كتبنا إال
ً
ً
ُ
ُ
نصرة للذين تألموا كثيرا عنا ،فالسيد كسرت يده ،والدكتور كسر
ديوانه ،وألن طبيعة النفس الشامخة تدفع صاحبها باتجاه نصرة
المظلوم ،فإننا أتينا ناصحين دون تملق ،ومناصرين دون تزلف،
فتقبلوا النصيحة مهما كان مظهرها ،ورحبوا بها مهما كانت
ً
قسوتها ،فاألمر بات يعني مجتمعا بأكمله وال يعنيكما أنتما فقط.
تصدرتم الدعوة للمشاركة بحجة اإلصــاح من الــداخــل ،فتم
نفيكم للخارج ،ورفعتم شعار "نتركها لمن" ،فكان ردهم أن أخلوا
مقعديكما ألصــدقــائـهــم ،إنكما وغـيــركــم ممن دف ــع بكسر جــدار
ً
ً
المقاطعة للديمقراطية الشكلية عاش وهما بأن له قرارا في إدارة
الدولة ،والواقع يعلمه أغلبكم ،لكن حظوظ النفس أغمضت عينيها
عنه بأنه ال يمكننا اختيار شيء في هذا الوطن غير لون ثيابنا.
ً
أعلم يقينا أن نقل "جبال زاغروس" من كردستان إلى الرميثية
أسهل بكثير من أن تقنع السياسي العربي بخطئه ،فيدرك ذلك
ويعود عنه ،لكن يقيني األعظم أن واجــب الفرد في المجتمع أن
ً
ٌ
قطب
يبادر ،وإن كنت محقا يا دكتور في نصرتك للحق ،فإنك
في تيار أرهق المجتمع بتقلباته" ،حدس" يا دكتور تراهن على
النسيان وهذا األمر تجاوزه المجتمعُ ،ويشعرون بأنهم أذكى من
يعيش على األرض ،وأنهم يملكون دهاء قريش ،وتناسوا أن جرعات
ً
ً
األلم ستخلق يوما ما خندق سلمان الفارسي أمام من يريد مكرا
بالمجتمع وأهله.
اجلس يا دكتور مع ممثلي تيارك في البرلمان الصوري واشرح
لهم تجربتك مع كرسي "الحالق"ّ ،
وبين لهم أن تحصينكم لرئيس
ً
ً
الوزراء بوجود الفساد حرام شرعا وغير مقبول أخالقا ،وأن الدين
ليس "منع االختالط" فقط .ربما تكون التيارات والرموز السياسية
"جدر الضغط"،
مجبورة على أن تقوم بدور الكرة التي تنفس عن ِ
أو لديها ملفات عالقة تستوجب التنازالت لحلها ،أو من الممكن
ُ
أنها تواجه تهديدات تدفعها نحو الركون للمتنفذين ،هنا يأتي
دور الكوادر والطاقات الشبابية أن تنقذ نفسها من وحل التبعية،
وتدرك أن الله لم يخلقها في هذا الكون لتكون من القطيع ،فإما أن
تنتصر لحقوقها وتهجر من خذل مبادئها ،وإما أن ننتظر لطف
الله بمجتمع أكبر همه معاملة عالج بالخارج.

فيصل المجلي

طعنة «الصوابر»
بـ ـ ــرزت ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ح ـم ـلــة ب ـع ـنــوان
#أنقذوا_الصوابر ،واختلفت آراء الناس حول هذه
الحملة وكثر فيها اللغط والتشكيك عن مساعيها
ودواف ـع ـهــا ،ه ــذه الحملة يــا س ــادة أطلقها شباب
وأســاتــذة أكاديميون من فئة تعاني منذ سنوات
تهميش أجهزة الدولة الرسمية لحقوقها والنظر
بجوانب اختصاصها ،وهي فئة المعماريين.
ً
فـقــد كـفــل الــدسـتــور حـقــوقــا للمواطنين ولـهــذه
الفئة في المادة ( )١٢منه ،والتي أوجبت على الدولة
المساهمة في ركب الحضارة اإلنسانية والمحافظة
ً
على تراثها ،كما نظم المشرع قانونا يؤكد ذلك،
وأطلق عليه مسمى قانون اآلثار ،ونص هذا القانون
في أولى مواده على وجوب صيانة الدولة لتراثها
الثقافي الــذي تركته عصور ماضيها المتعاقبة،
فالكويت دولة لديها إرث معماري فريد من نوعه
في المنطقة والعالم ،وعلى األخص في فترة الرخاء
االقتصادي بعد اكتشاف النفط وتصديره ،والتي
ازدهرت بها الكويت من بين دول المنطقة.
إال أن هـنــالــك مــع األس ــف بـعــض المفاهيم غير
الصحيحة لدى جهات الدولة وعدد كبير من أفراد

المجتمع؛ أولها اقتصار مفهوم التاريخ الثقافي
الـعـمــرانــي عـلــى الـمـبــانــي الطينية والـحـجــريــة في
فـتــرة مــا قـبــل الـنـفــط ،متناسين أن فـتــرة النهضة
بالستينيات والسبعينيات وأوائ ــل الثمانينيات
ً
تدخل أيضا في التاريخ الثقافي لدولة الكويت ،بل
حتى الفترة الالحقة لذلك والفترة المعاصرة اليوم
ً
ستصبحان في يوم من األيام جزءا من هذا التاريخ.
المفهوم الثاني هو اقتصار القيم المعمارية على
الجانب الفني والجمالي من المباني ،وربما كانت
هذه هي المشكلة األكبر التي يعانيها تاريخ الحركة
العمرانية في القرن العشرين ،والممتدة منذ نهاية
الحرب العالمية الثانية حتى مطلع الثمانينيات،
بما يطلق عليه مسمى "عصر الحداثة" ،حيث إن تلك
ً
ً
الفترة كانت توجها عالميا في شتى المجاالت إلى
التركيز على األساليب التقنية والعالقات الوظيفية
في تصميم المباني ،وإيجاد تناسق حضري بين
ً
المشاة والسيارات والمساحات الخضراء بدال من
التركيز على الجوانب الفنية والجمالية والمتمثلة
في شكل المباني وواجهاتها.
ورب ـم ــا ك ــان مـجـمــع ال ـص ــواب ــر م ــن أك ـب ــر وأب ــرز

المشاريع في الدولة التي تمثل فلسفة تلك الحقبة
التاريخية ،وتعكس عناصر قوتها وروعتها التي لم
تعد تطبقها غالبية التصاميم الحديثة في الكويت،
وهو ما يعكس أن الكويت كانت حاضرة بين دول
العالم في تلك الفترة التاريخية ،بل ساهمت فيها.
وسبق للدولة التقصير في السنوات األخيرة في
المحافظة على العديد من المباني التاريخية ذات
القيمة المعمارية الفريدة مثل مبنى غرفة التجارة
والصناعة السابق ،ومبنى الخطوط الجوية الكويتية
السابق ،ومبنى بيت لوذان وغيرها ،مما دفع بعض
الـشـبــاب المعماريين واألس ــات ــذة والمهتمين إلــى
الـتـحــرك عــن طــريــق الـجـهــات الــرسـمـيــة للمحافظة
على مجمع الصوابر ومطالبة تلك الجهات بتفعيل
نصوص الدستور والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
ً
ً
ً
ولمسنا فعال تجاوبا وتأييدا من إدارات الدولة
الـمـخـتـصــة ب ـشــأن قـيـمــة ه ــذا الـمـجـمــع الـتــاريـخـيــة
وإمكانية إعادة تأهيله ،وذلك باإلضافة إلى الجهات
الدولية وعلى رأسها منظمة اليونيسكو التابعة
لألمم المتحدة ،إال أن القيادات في الدولة لم تلتفت
إلــى تلك القوانين وأغفلتها أو تغافلتها مما نتج

عنه تسليم موقع المجمع لمقاول الـهــدم ليباشر
ً
أعماله فيه ،غافلين أيضا عن التوجهات العالمية
الداعية لالستدامة والتنسيق مع الجهات المختصة
لمراعاة األثر البيئي الذي قد يترتب على هدم هذه
الكمية من الخرسانة ،وبعض المكونات الموجودة
فيها ،والذي أدى إلى تدخل الهيئة العامة للبيئة فور
شروع المقاول بالهدم وإيقاف أعماله إلى حين بحث
هذا الجانب المؤثر على صحة الناس وسالمتهم،
وهو ما أكد للجميع التخبط وسوء اإلدارة اللذين
تقوم بهما بعض جهات الــدولــة .لست ممن يحب
التذمر والتشكي على ما جرى في الماضي ،لكنها
دعــوة إلــى جهات الــدولــة والقائمين عليها لتدارك
ً
هذه األخطاء واالهتمام أيضا بالمباني األخرى ذات
ُ
القيمة ،فقد طعن الصوابر ،وها هو اآلن يحتضر في
غرفة اإلنعاش أمام قضاء الدولة العادل ،وجميعنا
ً
سيكون راضيا بنتيجة هذه العملية الجراحية سواء
أعاش الصوابر أم مات ،ولكن يجب أن تصل صرخته
المدوية التي أطلقها حينما تلقى تلك الطعنة إلى
جميع الـمـســؤولـيــن والـمــواطـنـيــن .إذ قــال حينها:
حافظوا على هوية الكويت العمرانية وأصالتها.
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ّ
ﻋﻘﻞ ﻣﺪﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻲ إﻳﺮان
ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮﻳﺴﺘﻞ* –
ﻓﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ

ّ
ﺗﺤﻮل ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ
ﻋﺴﻜﺮي إﻟﻰ ﻋﻘﻞ ّ
ﻣﺪﺑﺮ ّ
ﺧﻔﻲ
ّ
ﻳﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ذﻛﺎﺋﻪ اﻟﻀﻤﻨﻲ
وﻗﻮة إرادﺗﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮذ
إﻳﺮان اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺼﺪ
اﻹﺷﺎدة ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ واﻟﺸﺠﺐ
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ
وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ّ
وﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺒﻠﺪه ،ﻟﻜﻦ
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن اﺗﺰان
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺳﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻃﻮال ﻋﻘﻮد ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻜﺮ
أﺣﺪ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻤﻌﺎرك.

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺘﺤﺮك
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول
ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻋﺔ
ٍ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ
ً
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺒﻀﺎ
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻘﺎدة
ﻓﻲ إﻳﺮان

ً
ﻏ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ــﺎ ﻳ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﻗ ـ ـ ــﺮار
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮك اﻷﺻﻌﺐ
ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا
ً
ً
اﻟﺨﻴﺎر ﺻﺎﺋﺒﺎ دوﻣﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم
ُ
 2007ﺷﺎﻫﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟـﻤــﺮﻛـﺒــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﺒﺮ
ﻣﻦ إﻳــﺮان إﻟــﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق،
وﻛﻨﺖ أﺗــﺮأس ﺣﻴﻨﻬﺎ »ﻗﻴﺎدة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠ ـﻴــﺶ اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻣﻨﺬ
أرﺑـ ـ ــﻊ ﺳـ ـﻨ ــﻮات وأﻋـ ـﻤ ــﻞ ﻋـﻠــﻰ
اﺳ ـﺘ ـﺌ ـﺼ ــﺎل اﻹرﻫ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ــﺬي
دﻣـ ــﺮ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﻓــﺎﻋ ـﺘـ ُ
ّ
ـﺪت ﻣﻊ
ﻣ ــﺮور اﻟــﻮﻗــﺖ اﺗ ـﺨــﺎذ ﻗ ــﺮارات
ﺻـﻌـﺒــﺔ ،ﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ ﺗـﻠــﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ
ﻣــﻦ ﺷـﻬــﺮ ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ ،ﻛ ــﺎن اﻟـﻘــﺮار
ً
اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﻈ ــﺮ ﺷ ــﺎﺋـ ـﻜ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻐ ــﺎﻳ ــﺔ:
ً
ﻫــﻞ ﻳـﺠــﺐ أن ﻧـﻬــﺎﺟــﻢ ﻣــﻮﻛـﺒــﺎ
ﻓ ـﻴــﻪ ﻗــﺎﺳــﻢ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎﻧــﻲ ،ﻗــﺎﺋــﺪ
»ﻓﻴﻠﻖ اﻟـﻘــﺪس« ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان ،أم
ﻧـﻤـﺘـﻨــﻊ ﻋ ــﻦ ﻣـﻬــﺎﺟـﻤـﺘــﻪ؟ ﻛــﺎن
»ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس« أﺷﺒﻪ ﺑﺨﻠﻴﻂ
ﻣـ ــﻦ »وﻛ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒ ــﺎرات
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ« و«ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ اﻟـ ـﻤـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ« ﻓــﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﻛﺎن اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ً
ﻣﺒﺮرا ،ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة راﺣﺖ
اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻹﻳــﺮاﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺗﺤﺼﺪ
ﺣﻴﺎة اﻟﺠﻨﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ً
أﻧـﺤــﺎء اﻟ ـﻌــﺮاق ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ
اﻟ ـﻘ ـﻨــﺎﺑــﻞ ُﺻ ـ ِـﻨ ـﻌ ــﺖ وﺗ ــﻮزﻋ ــﺖ
ﺑـ ـ ــﺄﻣـ ـ ـ ٍـﺮ ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﻪ ،ﻟ ـ ـﻜـ ــﻦ ﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻨــﺐ
اﻻﺷ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎﻛـ ــﺎت واﻟ ـ ـﺨـ ــﻼﻓـ ــﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺳـﺘـﺘــﺮﺗــﺐ
ُ
ﻗﺮرت أن ﻧﺮاﻗﺐ اﻟﻤﻮﻛﺐ
ﻋﻨﻬﺎ،
ً
ﺑـ ــﺪل ﻣ ـﻬــﺎﺟ ـﻤ ـﺘــﻪ ﻓ ـ ـ ــﻮرا ،وﻣــﻊ
وﺻ ــﻮل اﻟـﻤــﻮﻛــﺐ إﻟ ــﻰ أرﺑـﻴــﻞ،
ﻛ ـ ـ ــﺎن ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻗ ـ ــﺪ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻞ
وﺗﻮارى ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ.
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ﻳ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎﻧــﻲ
ً
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺿﻮاء،
ّ
ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي
ﻟﻘﺪ
ّ ّ
ّ
إﻟ ــﻰ ﻋ ـﻘــﻞ ﻣ ــﺪﺑ ــﺮ ﺧ ـﻔــﻲ ﻳﺘﻜﻞ
ﻋـﻠــﻰ ذﻛ ــﺎﺋ ــﻪ اﻟـﻀـﻤـﻨــﻲ وﻗ ــﻮة
إرادﺗـ ـ ــﻪ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﻧ ـﻔــﻮذ إﻳ ــﺮان
اﻟ ـ ـ ـ ــﺪوﻟ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻟ ـ ـﻄـ ــﺎﻟ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣ ـﺼ ــﺪ
اﻹﺷﺎدة ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ واﻟﺸﺠﺐ
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ
ّ
وﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺒﻠﺪه ،ﻟﻜﻦ
وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ
ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن اﺗــﺰان
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺳﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻃـ ـ ــﻮال ﻋـ ـﻘ ــﻮد ،وﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن
ﻳـﻨـﻜــﺮ أﺣ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎﺣــﺎت اﻟـﺘــﻲ
ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻤﻌﺎرك.
ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ أﻗﻮى وأﺑﺮز
ﻻﻋـ ـ ــﺐ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ــﻂ
اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﻓ ـﻘــﺪ ذﻛ ــﺮ ﻣ ـﺴــﺆوﻟــﻮن
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺪﻳﺮ وﺣﺪه اﻟﺤﺮب
اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ )ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻼء
ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻹﻳﺮان(.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻖ اﻟﻘﺪس
ﺗﺒﺪو اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺒﺮاﻋﺘﻪ
ً
ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﺻﺎدﻣﺔ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ
أﺻﻮﻟﻪ ،ﻓﻘﺪ ُو ِﻟــﺪ ﻓﻲ أوﺳﺎط
ﻓﻘﻴﺮة ﻓــﻲ ﺟﺒﺎل ﺷــﺮق إﻳــﺮان
ّ
وﺗﻤﻴﺰ ﺑﻌﻨﺎده ﻣﻨﺬ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﻜﺮ،
وﺣ ـﻴــﻦ ﻋـﺠــﺰ واﻟ ـ ــﺪه ﻋ ــﻦ دﻓــﻊ
دﻳﻨﻪ ،ﺑﺪأ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن
ً
ﻳﺒﻠﻎ  13ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻲ ﻳﺪﻓﻊ
اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ﺑـﻨـﻔـﺴــﻪ ،ﻛ ــﺎن ﻳﻤﻀﻲ
أوﻗ ـ ـ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﺮاﻏ ـ ــﻪ وﻫـ ـ ــﻮ ﻳ ــﺮﻓ ــﻊ
اﻷﺛﻘﺎل وﻳﺴﻤﻊ اﻟﻌﻈﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳـﻠـﻘـﻴـﻬــﺎ أﺣ ــﺪ أﺗ ـﺒ ــﺎع آﻳ ــﺔ اﻟـﻠــﻪ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ،اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ إﻳﺮان.
ﻋ ـﺸ ــﻖ ﺳ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎﻧــﻲ اﻟـ ـﺜ ــﻮرة
اﻹﻳ ــﺮاﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ـﺒ ــﺎﺑ ــﻪ ،وﻓــﻲ
ﻋ ــﺎم  ،1979ﺣ ـﻴــﻦ ﻛ ــﺎن ﻳﺒﻠﻎ
ً
 22ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ،ﺑ ــﺪأ ﻳ ـﺤــﺮز اﻟـﺘـﻘــﺪم
ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻳﺮاﻧﻲ،
ً
ُ
وﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺎل إﻧـ ـ ــﻪ ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ ﺗ ــﺪرﻳـ ـﺒ ــﺎ
ً
ﺗـﻜـﺘـﻴـﻜـﻴــﺎ اﻗـﺘـﺼــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺳﺘﺔ
أﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ ﻗـﺒــﻞ أن ﻳ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺎل ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓــﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ً
ﻓﻲ إﻳﺮان .ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﺻﻐﻴﺮا
ﺧ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮب اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻌــﺮاﻗ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻧــﺪﻟ ـﻌــﺖ ﻓﻲ
اﻟـﺴ ـﻨــﺔ اﻟــﻼﺣ ـﻘــﺔ ،ﻟـﻜـﻨــﻪ ﺧــﺮج
ً
ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪﻣﻮي ﺑﻄﻼ ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود

اﻟﻌﺮاق ،واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ أﻧﻪ
ّ
ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮي وواﺛﻖ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻟ ــﻢ ﻳـﻌــﺪ ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣـﺠـ ّـﺮد
ﺟ ـ ـﻨـ ــﺪي ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎدي ،ﺑ ـ ــﻞ أﺻ ـﺒ ــﺢ
ً
ً
ً
ﺧﺒﻴﺮا اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
اﺣ ـﺘ ـﺴــﺎب اﻟـﻤـﺨــﺎﻃــﺮ ووﺿ ــﻊ
ّ
اﻟ ـﺨ ـﻄــﻂ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ .ﻟ ـﻜ ــﻦ أﻫــﻢ
إﻧﺠﺎزاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﻨـﺠــﺎﺣــﻪ ﻓــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت
داﺋـﻤــﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ إﻳــﺮان
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ،ﻟ ــﻢ ﻳـﺤـﻘــﻖ أي
ﺷﺨﺺ آﺧــﺮ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎح ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﺸ ــﺪ
اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﺸﻴﻌﺔ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﻢ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺸــﺮق اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،وأدى
دﻓﺎﻋﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺖ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮري ﺑـ ـﺸ ــﺎر اﻷﺳـ ـ ــﺪ إﻟ ــﻰ
ﻛﺒﺢ أي ﺗﻘﺪم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳـ ـ ـ ــﻼﻣ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ« وﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت
ﻣﺘﻤﺮدة أﺧــﺮى ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء
اﻷﺳ ــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣــﻊ إﻳــﺮان،
وﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻤﻜﻦ
»ﻓـﻴـﻠــﻖ اﻟ ـﻘ ــﺪس« ﻣ ــﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻗ ــﺪراﺗ ــﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻠـﺤــﻮظ .ﻟﻘﺪ
ﺳﻤﺤﺖ ﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺬﻗ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﻮﻳ ـ ــﻞ ﺗـ ـﻠ ــﻚ
اﻟ ــﻮﺣ ــﺪة إﻟ ــﻰ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺔ ﻧــﺎﻓــﺬة
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺠــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ
واﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ وﻗــﺪ

ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

اﻣ ـﺘ ــﺪ ﻧ ـﻔ ــﻮذﻫ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻣ ــﺎ وراء
اﻟﺤﺪود اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ﻻ ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﺗ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻞ ﻧ ـﺠ ــﺎح
ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎﻧــﻲ ﻣ ــﻦ دون وﺿـﻌــﻪ
ﻓـ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎق ﺟـ ـﻴ ــﻮﺳـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ
أوﺳـ ـ ـ ـ ــﻊ ،إﻧ ـ ـ ــﻪ ﻗـ ــﺎﺋـ ــﺪ إﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ
ً
اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋــﻲ ﻃ ـﺒ ـﻌ ــﺎ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻣﻦ
اﻟـ ـ ـ ــﻮاﺿـ ـ ـ ــﺢ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻧـ ـﺘ ــﺎج
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﺑﻠﺪه
ﻏﺪاة ﺛﻮرة ﻋﺎم  ،1979وﻳﺒﺪو
ﺗـﻘـﻴـﻴـﻤــﻪ ا ﻟ ـﺸــﺎ ﻣــﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
ً
واﻟ ـﺤ ـﻘــﻮق اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﻣــﻮازﻳــﺎ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻫﻢ اﻟﻨﺨﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻘــﺎوﻣــﺔ إﻳ ــﺮان ﻟﺘﻮرط
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ـ ـ ـ ــﻂ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة

ﻟﻠﺘﻮرط اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﻗﺪ ّ
ﻃﻮر
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رؤﻳـﺘــﻪ ﺧــﻼل ﻫﺬه
اﻟﻔﺘﺮة .ﻳﺘﺤﺮك ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻋﺔ
اﻟﻤﻘﺎم اﻷول
ٍ
ّ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ً
ً
ﻧﺒﻀﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻘﺎدة ﻓﻲ إﻳﺮان.
ﺗﻨﺠﻢ إﻧـﺠــﺎزات ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬــﺎ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎرﺑــﺔ
اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑﻠﺪه ﻓﻲ ﺷﺆون
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ﻣـﻨــﺬ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪو
ردود اﻟـ ـ ــﻮﻻﻳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤ ــﺪة
ﻋ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـﺨ ـ ـﺘ ـ ـﻠـ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺆون
ً
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻔــﺎوﺗــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ،
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪﻫﺶ
ﺗﺤﺮص إﻳﺮان
ٍ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺴ ــﻚ ﺑ ــﺄﻫ ــﺪاﻓـ ـﻬ ــﺎ
وﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ.
ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ــﻖ ﻋـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣـ ـﻬ ــﻢ آﺧ ــﺮ
ّ
ﺑﺘﻮﺳﻊ دوره ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻟـ«ﻓﻠﻴﻖ
ً
اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺪس« ،ﻋ ـﻠ ـﻤ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ اﺳـﺘـﻠــﻢ
ﻫــﺬه اﻟــﻮﺣــﺪة ﻓــﻲ ﻋــﺎم .1998
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎج ﺑﻴﺌﺔ
ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣـﻌـﻘــﺪة ﻓــﻲ إﻳ ــﺮان،
و ﻫــﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮك
ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﻦ إﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر زﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻲ ﻏ ـﻴ ــﺮ
ﻣ ـﺤ ــﺪود ﻳـﺤـﺴــﺪه ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻋــﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
ﺑ ـﻤــﺎ أن ﻗ ــﻮة أي ﻗــﺎﺋــﺪ ﺗﻜﻤﻦ

ً
ﻓ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻧـ ـﻈ ــﺮة اﻵﺧ ــﺮﻳ ــﻦ
إﻟﻴﻪ وﺗﺘﻮﺳﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻛـﺘـﺴــﺎب ﻧـﻔــﻮذ إﺿﺎﻓﻲ
ً
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒــﻼ ،زادت ﻣـﺼــﺪاﻗـﻴــﺔ
ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ــﻲ ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ
ً
أﺣﺪا ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮه
ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻪ ﻷن ّ
ّ
ﻣﺠﺮد ﻻﻋﺐ ﻣﻮﻗﺖ.
ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ــﺎﻟـ ــﻲ ،ﻳـ ـﻨـ ـﺠ ــﻢ ﻧ ـﺠ ــﺎح
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻪ وﺑﻘﺎﺋﻪ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻧﺎﻓﺬة ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
إﻳـ ـﺠ ــﺎد ﻗ ــﺎﺋ ــﺪ ﻣ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻞ اﻟ ـﻴ ــﻮم
ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة ،ﻓﻼ
ﻳـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن ﻷي
ﻗ ــﺎدة ،ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي
أو ﻗـﻄــﺎﻋــﺎت أﺧـ ــﺮى ،ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء
ﻓ ــﻲ أﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺐ ﻃ ــﻮال
ً
ﻋـﻘــﻮد .إﻧــﻪ وﺿــﻊ ﻣﺒﺮر ﻧﻈﺮا
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻷي ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺤﺼﺪ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ
ﺟﻮن إدﻏﺎر ﻫﻮﻓﺮ.
رﻏ ـ ــﻢ ﻏ ـﻴ ــﺮﺗ ــﻲ اﻷوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻗ ــﺪرة ﺳـﻠـﻴـﻤــﺎﻧــﻲ ﻋـﻠــﻰ إﺗـﻤــﺎم
ً
ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﺳﺮﻳﻌﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻇﻦ
ّ
أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ
ﻗـ ــﻮة ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ
اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ،ﺻ ـﺤ ـﻴ ــﺢ أن أي
ﻋﻘﻞ ّ
ّ
ّ
وﻋﻤﻠﻲ
ﻣﺘﺤﻤﺲ
ﻣﺪﺑﺮ

وﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﻘﻮة ً
ُ
ﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
إذا اﺳﺘ ِ
أو ﻗـﻴــﻢ ﺷــﺎﺋ ـﺒــﺔ ،ﻓـﻘــﺪ ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﻌﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ُﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻄﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ُ
ّ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻷن ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺗﺨﻮﻟﻪ
أن ﻳـ ـﺼـ ـﻘ ــﻞ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟـ ـﺸ ــﺮق
ً
اﻷوﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
* اﻟﺠﻨﺮال ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ
ﻣﺎﻛﺮﻳﺴﺘﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺎن
ﻋﻠﻰ رأس »ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ« ﺑﻴﻦ
َ
ﻋﺎﻣﻲ  2003و،2008
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻗﻮات ﺣﻠﻒ
اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻲ
َ
ﻋﺎﻣﻲ  2009و.2010

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ُﻳﻌﺘﺒﺮ
ً
ﺧﻄﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻷن
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ُﺗ ّ
ﺨﻮﻟﻪ أن
ﻳﺼﻘﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮق
ً
اﻷوﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ

ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ؟
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻣﺎدورو
ﺿﺪ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ« واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ّ
اﻟﻤﺰورة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ًﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺠﺬب اﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻓﻔﺮﺿﺖ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم ،٢٠١٧
ﻋﻠﻰ ً
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﺟﻪ اﻟﺒﻠﺪ
واﻟﻨﻈﺎم ﻛﻜﻞ أزﻣﺔ ﻛﺒﺮى،
وﻻ ﺗﺰال ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

●

ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺑﻴﺮﻳﺮا* -ﺳﻲ
إن إن

ﻓﻲ إﺣﺪى ﺳﺎﺣﺎت »ﻛﺎراﻛﺎس«،
ﻛــﺎن ﺧــﻮان ﻏــﻮاﻳــﺪوُ ،ﻣـﺸـ ّـﺮع ﻋﻤﺮه
ً
 35ﻋ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻠــﺪة ﺳــﺎﺣـﻠـﻴــﺔ ﻓﻲ
ً
ﻓـ ـﻨ ــﺰوﻳ ــﻼ ،ﻣـ ـﺤ ــﺎﻃ ــﺎ ﺑ ـﻤ ـﻨــﺎﺻــﺮﻳــﻦ
ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ــﻮن اﻷﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم وﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدون
ﺑــﺎﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ،ﻓـﺘـﻌـ ّـﻬــﺪ »ﺑـﺘــﻮﻟــﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻏﺘﺼﺎب
ً
اﻟﺴﻠﻄﺔ« .ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث
ﺗـ ّـﻢ ﺗ ــﺪاول ﻋـﻨــﻮان »ﻏــﻮاﻳــﺪو ﻳﻌﻠﻦ
ً
ﻧﻔﺴﻪ رﺋـﻴـﺴــﺎ ﻟـﻔـﻨــﺰوﻳــﻼ«! ﻟـﻜــﻦ ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ ﻫ ــﺬه ا ﻟـﻜـﻠـﻤــﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ
ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء،
ﻓ ـﻠــﻢ ُﻳـ ـﻘ ـ ِـﺪم ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو ﻋ ـﻠــﻰ »إﻋـ ــﻼن
ً
ﻧﻔﺴﻪ« رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﺗﻮﻟﻰ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ُ
ـﺨـ ـ ــﺐ ﻏـ ـ ـ ــﻮاﻳـ ـ ـ ــﺪو ﻟ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ــﻞ
اﻧـ ـ ــﺘـ ـ ـ ِ
وﻻﻳـ ــﺔ »ﻓ ــﺎرﻏ ــﺎس« ﻓــﻲ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ« ﻓــﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ
ً
 ،2015إذ ﻛﺎن ﺟﺰء ا ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺸـ ّـﺮﻋ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿ ـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ
أﻟـ ـﺤـ ـﻘ ــﻮا أول ﻫ ــﺰﻳ ـﻤ ــﺔ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑ ـﻴــﺔ
ﺑـ ــﺎرزة ﺑـﻨـﻴـﻜــﻮﻻس ﻣ ـ ــﺎدورو اﻟــﺬي
ﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻴﻨﻬﺎّ ،
رد ﻣــﺎدورو
ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺤـ ــﺎوﻟـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﺠﻌﻞ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺗﻨﻘﻞ
ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﺻـ ــﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت »اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ« إﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻟـ ـﻜ ــﻦ ﻋ ـ ــﺎدت
ً
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻋﻜﺴﺖ ﻗﺮارﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ،
وﺑ ـﻌــﺪ ﻣـ ــﺮور ﺑـﻀـﻌــﺔ أﺷ ـﻬ ــﺮ ،دﻋــﺎ
ﻣـ ـ ـ ــﺎدورو إﻟـ ــﻰ إﺟ ـ ـ ــﺮاء اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻛــﻲ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣـﺴــﺆو ﻟـﻴــﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﻘﺎﻃﻌﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﺗ ـﻠــﻚ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ،وﻃـ ـ ــﻮال ﻓـﺘــﺮة
ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎورات ،ﺗﺎﺑﻌﺖ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ« اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻄ ـﻐــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ
اﻟ ـﻤ ـﻌــﺎرﺿــﺔ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﺑــﺎﻧـﺘـﻈــﺎم
ً
ﺑ ـﺤ ـﺜــﺎ ﻋ ــﻦ ﻃ ــﺮق ﻹﻋ ـ ــﺎدة ﺗــﺮﺳـﻴــﺦ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗ ـﺤــﺮﻛــﺎت ﻣـ ـ ــﺎدورو ﺿﺪ
»اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ا ﻟ ـ ـﻤـ ـ ّ
ـﺰو رة ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ً
ﻻﺣـ ـ ـﻘ ـ ــﺎ ﻛ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﺔ ﺑ ـ ـﺠـ ــﺬب اﻫـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎم
اﻟـ ـﻤـ ـﺠـ ـﺘـ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـ ـ ــﺪوﻟـ ـ ـ ــﻲ ،ﻓ ـﻔ ــﺮﺿ ــﺖ
ﻋﻠﻰ
اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت
ً
اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  ،2017وﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟــﺬﻟــﻚ واﺟـ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪ واﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻛﻜﻞ
أزﻣ ــﺔ ﻛـﺒــﺮى ،وﻻ ﺗ ــﺰال ﺗﻠﻚ اﻷزﻣــﺔ
ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮة ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮم ،وﻳ ـﺘــﺎﺑــﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﺪﻫﻮره ﺑﺴﺒﺐ
ﻫـ ـﺒ ــﻮط أﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ وﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ
إﻧﺘﺎﺟﻪ وﺳﻮء إدارة اﻟﻤﻮارد.
اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎدورو أواﺋﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ واﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮا اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﻣــﻦ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ
 2017ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أﺑﻄﺎل ،وﻗﺪ ﺣﺼﺪوا
ً
ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻒ »ﺑﻮﻟﻴﻔﺎر«
اﻟﺘﻜﺮﻳﻤﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻮاﻟﺖ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺪأ
ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟــﻰ اﻟﺴﻴﻮف! ﺛــﻢ ﺗﻼﺣﻘﺖ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﺎء
اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓــﻲ أوﺳ ــﺎط أﻋـﻠــﻰ ﻣﺮاﺗﺐ
اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ،ووﺳـ ـ ــﻂ ﻫ ـ ــﺬه اﻷﺟـ ـ ــﻮاء
ﺑ ــﺪأت ا ﻟ ـﻔــﺮص ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
ﺳ ـ ـﻌـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدورو إﻟـ ـ ـ ــﻰ إﻋـ ـ ـ ــﺎدة
اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ
ﺳـ ــﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ﻓـ ــﻲ ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ .2018
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﻛــﺎن اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻮاﺟﻪ
أزﻣ ــﺔ اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ وإﻧـﺴــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﻫـ ــﺮب ﻣــﻼﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳ ـﻠ ـﻴ ـﻴــﻦ ﻣﻦ
ً
ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻷدوﻳﺔ،

ﺧﻮان ﻏﻮاﻳﺪو

ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو

ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻣ ـﻨ ــﻊ ﻣـ ـ ـ ــﺎدورو اﻟ ـﻤــﺮﺷ ـﺤ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻬﺮب ،ﺛﻢ ﻗﺎﻃﻌﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣﻊ ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﺎدورو
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺑﺈﻋﻼن ﻓﻮزه ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺪه  %67ﻣﻦ
أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ.
ُ
اﻋﺘﺒﺮت ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺰﻳﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وأدت إﻟﻰ ﻓﺮض
ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت إﺿ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻓﻤﻨﺬ اﻷﻳــﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ
ﻇ ـﻬ ــﻮر ﻏـ ــﻮاﻳـ ــﺪو ﺑ ـﻴــﻦ ﻣ ـﻨــﺎﺻــﺮﻳــﻪ
ً
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﺣﺔ ،ﻛﺎن واﺿﺤﺎ أن
ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻟﻴﺴﺖ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
ﻫﺎوس«
ﺣﺘﻰ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻓﺮﻳﺪوم
ّ
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﺻﻨﻔﺖ
ﻛﺒﻠﺪ »ﻏﻴﺮ ّ
ﺣﺮ« ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ٍ
 .2017ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻧـﻀـﻤــﺖ
ﺗﺼﺒﺤﺎ
ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ إﻟ ــﻰ ﻛــﻮﺑــﺎ ﻛ ــﻲ
َّ
ا ﻟـﺒـﻠــﺪ ﻳــﻦ ا ﻟــﻮ ﺣ ـﻴــﺪ ﻳــﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ
اﻟـﺤــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼــﻒ اﻟـﻐــﺮﺑــﻲ ﻣﻦ
اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﺑﻠﺪ
ّ
ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ وﺧﺎﺿﻊ
ﻓﻘﻴﺮ ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﺤﻜﻢ دﻛـﺘــﺎﺗــﻮري ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰت

ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺨﻀﻊ
ﻟـﺤـﻜــﻢ دﻛ ـﺘ ــﺎﺗ ــﻮري ﺑــﻮﻗــﻮﻋ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ّ
ﻳﻌﻤﻬﺎ اﻟﺴﻼم وﺑﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺘﺰام ﺷﻌﺒﻬﺎ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﺑﺎﻟﺴﺒﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
أﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ اﻟ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﺮوف ﻣ ــﺆاﺗـ ـﻴ ــﺔ
ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ ذﻟـ ــﻚ اﻟـ ـﻬ ــﺪف ﻓ ــﻲ ﺷﻬﺮ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ،وﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻣﺎدورو ﻧﻔﺴﻪ
اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺰ ﺑــﺎﻻﻧ ـ ُﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳـﻴــﺔ
ّ
ﻟـﻌــﺎم  ،2018ﻧــﻈــﻢ ﺣـﻔــﻞ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ
ﻟـ ـﻠ ــﻮﻻﻳ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ  10ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ
 .2019ر ﻓـ ـﻀ ــﺖ ﻣ ـﻌ ـﻈ ــﻢ ا ﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻋﺘﺮاف
ً
ﺑ ـ ـﻤـ ــﺎدورو رﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺎ ﻟ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳــﻼ ﻓﻲ
ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﺘــﺎرﻳــﺦ ،ﻣــﻊ أﻧـﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﺪ
ً
اﻋ ـ ـﺘـ ــﺮﻓـ ــﺖ ﺑ ـ ــﻪ ﺳـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺎ ،وﺗ ـﻜ ـﺸــﻒ
ﻫــﻮﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان اﻟـﺼــﺪﻳـﻘــﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ دﻋ ـﻤ ـﺘــﻪ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻋﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﻓﻘﺪ أرﺳﻠﺖ
ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴ ــﻼروﺳ ـﻴ ــﺎ ،وﺑــﻮﻟـﻴـﻔـﻴــﺎ،
واﻟﺴﻠﻔﺎدور ،وﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ،وﺗﺮﻛﻴﺎ
وروﺳﻴﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ إﻟــﻰ ﺣﻔﻞ
ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺎدورو.
ﻳــﺪﻋــﻮ دﺳـﺘــﻮر ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ ﺟﻤﻴﻊ

اﻟ ـﻤ ــﻮاﻃ ـﻨ ـﻴ ــﻦ إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺤـ ـﻔ ــﺎظ ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري )اﻟ ـﻤــﺎدة (333
و ﻳـﻄـﻠــﺐ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻴﻦ
ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻌﺎرض
ﻣﻊ »ﻗﻴﻤﻬﻢ وﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟــﺪﻳ ـﻤ ـﻘــﺮاﻃ ـﻴــﺔ أو ﻳـﻨـﺘـﻬــﻚ ﺣـﻘــﻮق
اﻹﻧﺴﺎن« )اﻟﻤﺎدة  .(350ﻛﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎدورو ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﻬ ــﻚ ﺑـ ـﻜ ــﻞ وﺿ ـ ــﻮح
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدئ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ وﺣـﻘــﻮق
اﻹﻧ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎن ،ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﻣ ـ ــﺎ ورد ﻓــﻲ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻓــﺮﻳــﺪوم ﻫــﺎوس«
و»ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
ﻛﺎن ﺣﻜﻢ ﻣــﺎدورو اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري
ً
اﻟﺘﻲ
ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ّ
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﺜﻬﻢ
ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع ﻋ ــﻦ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر .ﻟﻘﺪ
أﺛﺒﺘﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻ ﻧـﺘـﺨــﺎ ﺑــﺎت اﻟﺘﻲ
أﻋـﻠــﻦ ﻣـ ــﺎدورو اﻟ ـﻔــﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺎب
اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻈــﺎﻣــﻪ ،وﺣﻴﻦ
ﻇ ـﻬ ــﺮ ﺧـ ـ ــﻮان ﻏ ـ ــﻮاﻳ ـ ــﺪو ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗـﻠــﻚ
اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻳ ــﻮم اﻷرﺑ ـﻌ ــﺎء ،ﻟــﻢ ﻳﻌﻤﺪ
ً
ﻟﻠﺒﻼد،
إﻟﻰ »إﻋﻼن ﻧﻔﺴﻪ« رﺋﻴﺴﺎ
َ
ُ
ﺑﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆول ﻣﻨﺘﺨﺐ
ً
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،أﺧﺬ ﻋﻠﻰ
ﻋــﺎﺗـﻘــﻪ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴــﺔ إﻋ ـ ــﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟﺒﻠﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﺳـ ــﺎرﻋـ ــﺖ اﻟ ـ ــﻮﻻﻳ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة
ً
إﻟ ــﻰ اﻻﻋـ ـﺘ ــﺮاف ﺑ ـﻐ ــﻮاﻳ ــﺪو رﺋـﻴـﺴــﺎ
ﻟ ـﻔ ـﻨــﺰوﻳــﻼ ،ﺛ ــﻢ ﺣ ــﺬا ﺣ ــﺬوﻫ ــﺎ ﻋــﺪد
ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
اﻷﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ،ﺑـ ـﻤ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﻣ ـﻌ ـﻈــﻢ
اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ .ﻳﻮاﺟﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻮاﻳﺪو اﻵن ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻌﺒﺔ
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ
إرﺟ ـ ــﺎع ﺑ ـﻠــﺪه إﻟ ــﻰ أﺟ ـ ــﻮاء اﻟ ـﺴــﻼم
ّ
واﻻزدﻫﺎر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﻋـﻘــﺪﻳــﻦ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ً
ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻬـﻤــﺔ اﻟ ـﺸــﺎﻗــﺔ ﺗــﺰاﻣ ـﻨــﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ُﺗ ّ
ﻌﺮض
أ ﻣـﻨــﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ .ﻳﺤﺘﺎج

ﻏﻮاﻳﺪو وﺷﻌﺐ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻛﻠﻪ إﻟﻰ
دﻋ ـ ــﻢ ﻛ ــﺎﻣ ــﻞ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺪاﻓ ـﻌ ـﻴ ــﻦ ﻋــﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗـ ـ ـﺠ ـ ــﺎزف اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ إن
ﻏﻮاﻳﺪو ّ
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺴﺎﺣﺎت
ً
و«أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻧ ـﻔ ـﺴ ــﻪ« رﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺒــﻼد
ﺑ ــﺈﻓـ ـﺸ ــﺎل ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﻔ ـﺼ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣــﻦ
اﻟـﺤـﻴــﺎة اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﻨــﺰوﻳــﻼ،
ً
وﺗﻌﻜﺲ ﻫــﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺻ ــﻮرا ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ً
أرﺿ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ــﺎﺣـ ـﻠ ــﺔ ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴــﻊ
اﻟﺸﻌﺐ أن ﻳﺤﻘﻖ أﻗﺼﻰ أوﻫﺎﻣﻪ.
ُ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﺰوﻳﻼ
ً
ﺑﻠﺪا ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ  30ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻳﻜﺎﻓﺤﻮن ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﺤﺮﻳﺔ ،و ﻛــﺎن
ﻏ ــﻮاﻳ ــﺪو ﺑ ـﻜــﻞ ﺑ ـﺴــﺎﻃــﺔ اﻟـﺸـﺨــﺺ
اﻟـ ـ ـ ــﺬي ﺟـ ـ ــﺎء دوره ﻛ ـ ــﻲ ﻳـﻨـﺘـﻔــﺾ
وﻳﺨﻮض ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي!
* ﻓﺎﺑﻴﺎﻧﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺑﻴﺮﻳﺮا
ﻋﺎﺷﺖ ودرﺳﺖ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ
دراﺳﺔ ﺷﺆون أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ »ﺟﻮرج ﺗﺎون«،
وﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ »ﺟﻮرج
واﺷﻨﻄﻦ« .ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ »ﻣﺮﻛﺰ وﻳﻠﻴﺎم ﺑﻴﺮي
ِ
ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻲ« ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮة ﻓﻲ
ُ
ﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺷﺆون اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤ ِ
ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
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رؤى ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺮﺳﻢ ﺣﺪود أوروﺑﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻳﺎﻧﻴﺲ ﺑﺎﺑﻮﻟﻴﺎس–
"ﻓﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ"

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺨﻄﺖ
اﻟﺒﻠﻘﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ
ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮأ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،١٩٧٤وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﺗﺴﻴﺒﺮاس
ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺮﻳﺰا إﻟﻰ
ﺣﺰب ﻳﺴﺎر وﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮﻧﺎن.

ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﺑﺪأت ﺑﻌﺪ
أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻲ
ﺟﻮﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015

ﻣﺴﺎر اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة
ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻋﻠﻰ
إﻗﻨﺎع ﺑﻼده ﺑﻘﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺘﻲ
ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ

ﻓــﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ا ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ دول ا ﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺎن و ﺻ ـ ـﻠـ ــﺖ
اﻷزﻣ ــﺔ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ﺣ ــﻮل اﺳــﻢ
اﻟـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮﻏ ــﻮﺳ ــﻼﻓ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ ا ﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ،
وﻗ ــﺪ ﺻ ــﻮت اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن اﻟـﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ
ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ  153ﺻــﻮﺗــﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺠ ــﺎرة اﻟـﺘــﻲ
ﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪ ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ــﺮ اﺳ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﻰ
ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗـﻤـﻴـﻴــﺰﻫــﺎ ﻋــﻦ اﻹﻗ ـﻠ ـﻴــﻢ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ
اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟ ـ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﻳ ـﺤ ـﻤــﻞ اﺳــﻢ
ﻣـﻘــﺪوﻧـﻴــﺎ( .وﻳـﻤـﻬــﺪ ذﻟ ــﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ اﻻﺳــﻢ اﻟﺴﺒﻴﻞ أﻣــﺎم ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ
اﻟـﺸـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم اﻟ ــﻰ ﺣﻠﻒ
ﺷ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل اﻷﻃ ـ ـﻠ ـ ـﺴ ـ ــﻲ واﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎد
اﻷوروﺑﻲ.
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدف ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﻮر
ﻣ ــﻊ اﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮى اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑ ـﻌ ــﺔ
ﻷول اﻧ ـﺘ ـﺼــﺎر اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﻲ ﻟـﺤــﺰب
ﺳﻴﺮﻳﺰا اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎن ﻓﻲ
ﻋـ ــﺎم  ،2015وﻗـ ــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺰ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮزراء اﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎﻧ ــﻲ أﻟـﻴـﻜـﺴـﻴــﺲ
ﺗـﺴـﻴـﺒــﺮاس ﻫ ــﺬه اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ ﻗﺒﻞ
ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣــﻦ أﺟــﻞ رﺑﻂ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻓ ــﻲ ﺑـ ـ ــﻼده .وﻗ ـ ــﺎل ﻳــﻮﻣ ـﻬــﺎ »ﻧـﺤــﻦ
ﻟﺴﻨﺎ ﻣــﻦ ﺳــﻮف ﻳﺒﺮﻫﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻣﺒﺮرات ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻮف
ﻳـﺒــﺮر ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎن ،وﻗــﺪ أدﻟــﻰ
ﺗـﺴـﻴـﺒــﺮاس ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـﺘـﺼــﺮﻳــﺢ ﻗﺒﻞ
أن ﻳـﺸــﻦ ﺣـﻤـﻠــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وزﻋﻴﻤﻬﺎ ﻛﻴﺮﻳﺎﻛﻮس
ﻣ ـﻴ ـﺘ ـﺴــﻮﺗــﺎﻛ ـﻴــﺲ ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ رﻓ ـﻀــﻪ
ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ
اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ،وأﻛﺪ ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد »ﻗﻀﻴﺘﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻟﻴﺴﺖ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻞ ﺣﺰب ﺳﻴﺮﻳﺰا،
وأﻧ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ وﺟ ــﻪ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ ،وﺗﻠﻚ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺆﻛﺪة«.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ
ﻷن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣــﻮﻗ ـﻔــﻪ وﻳ ــﺮﺟ ــﻊ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎم
اﻷول اﻟ ــﻰ ﻗ ــﺪرة ﺗـﺴـﻴـﺒــﺮاس ﻋﻠﻰ
ﺗـﺨـﻄــﻲ اﻟ ـﻜــﻞ ﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ،
ﺳـ ــﻮاء ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠــﻖ ﺑـﻤـﻌــﺎﻟـﺠـﺘــﻪ
ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻊ اﻟﺤﺰب اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف
اﻟﺬي اﻧﺴﺤﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ ﻗ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺘ ـﺼــﻮﻳــﺖ
اﻟﺤﺎﺳﻢ ،وﺣﺘﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣــﻮﺟــﺔ اﻻﺣـﺘـﺠــﺎﺟــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺒــﻼد.
وﻗــﺪ اﺗﻬﻤﺘﻪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق
واﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻒ،
وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ أﺷﺎد ﻣﺴﺆوﻟﻮن
ﺧﺎرﺟﻴﻮن ﺑﻘﺪرة ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻋﻠﻰ
ﺷـﺠــﺎﻋـﺘــﻪ اﻟــﺪﺑـﻠــﻮﻣــﺎﺳـﻴــﺔ ،وﻋﻠﻰ
أي ﺣﺎل ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺷﻜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﻊ
ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﺑﺎﻟﺤﻨﻜﺔ واﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ
ً
ﻟ ـﻜ ــﻦ ذﻟ ـ ــﻚ ﻟـ ــﻢ ﻳ ـﻜ ــﻦ ﺻ ـﺤ ـﻴ ـﺤــﺎ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 2015
ً
داﺋﻤﺎ ،ﻓﻔﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2015وﻗـﺒــﻞ أن ﻳـﻘــﻮد ﺗﺴﻴﺒﺮاس
ﺣ ــﺰﺑ ــﻪ اﻟ ـﻬ ــﺎﻣ ـﺸ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ اﻟ ــﻰ
اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺷﺮع ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺌﺔ
اﻟﻄﺎﻟﻊ ﺣﺘﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻴﺒﺮاس
ﺗـ ـﻌـ ـﺜ ــﺮ اﻻﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎﻧ ــﻲ
ً
وأﺻـﺒـﺤــﺖ اﻟـﺒــﻼد أﻛـﺜــﺮ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ
اﻟﻰ أن ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء إ ﻧـﻘــﺎذ ﻋﻤﻞ ﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺧﻀﻊ اﻟــﻰ اﺗﻔﺎق
ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن رﻓﻀﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ.
ﺑ ـ ــﺪأت ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ إﻋـ ـ ـ ــﺎدة ﺗــﺄﻫ ـﻴــﻞ
ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﺒ ــﺮاس ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﺗ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻣــﻦ
ﺗ ـﺨ ـﻄــﻲ ﺟ ــﻮﻟ ــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2015وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟـ ــﻮﻗـ ــﺖ ﺗ ـﺨ ـﻠ ــﻰ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ أﺳ ــﺎﺳ ــﻲ
ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ً
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،ورﻛﺰ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮدد اﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﺎﻋﺪﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮﻧﺎن ،وأﺻﺒﺢ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺎري اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ اﻷﻗـ ـ ــﺮب
اﻟــﻰ اﻟـﺨــﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ واﻷوروﺑ ــﻲ
ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﻛﻮﺳﺘﺎس ﺳﻴﻤﻴﺘﻴﺲ
ﻓــﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟـﻘــﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺗـﺤــﻮل ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﻣﻦ
ﺳـﻴــﺎﺳــﻲ ﻣ ـﻌــﺎرض ﻟﻠﺘﻘﺸﻒ اﻟــﻰ

ﻣﻨﻔﺬ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟــﺬي ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻴﻮﻧﺎن
ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم .2008

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ــﻊ ﺑ ـﻴ ــﻦ
اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻗ ـ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﻘ ـﻀ ـﻴــﺔ
ﻣـﻘــﺪوﻧـﻴــﺎ ،وﻫ ــﻮ ﻫ ــﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ا ﻟـﺨــﺎر ﺟـﻴــﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟـﻴــﻮﻧــﺎﻧـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻋ ــﺎم  ،1994ﻋــﺰز
ﺳـﻤـﻌـﺘــﻪ وﺻ ــﻮرﺗ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨ ــﺎرج،
وأﺷﺎدت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﺑ ـ ــﻪ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أن ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ
ﺗ ـﻬ ــﺎﺟ ـﻤ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ،وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ
ﺻـﺤـﻴـﻔــﺔ دي ﻓ ـﻴ ـﻠــﺖ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﺧـ ــﻼل اﻷﻳـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟـﻤــﺎﺿـﻴــﺔ
»ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﺒ ــﺮاس وﺣ ـ ــﺪه اﻟ ـ ــﺬي ﻳﻤﻠﻚ
اﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪي ﻓــﺮاغ اﻟﻘﻴﺎدة
ﻟﻠﻐﺮب«.
وﻟـﻜــﻦ ﻟ ــﺪى ﻧ ـﻘــﺎده ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ
اﻟ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎﻧ ــﻲ وﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻧ ـﻈ ــﺮ أﺧ ـ ــﺮى:
وﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺣـ ــﺰب ﺷـﻴــﻮﻋــﻲ
ﻳــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﻫــﻮ ﻳـﻤـﺜــﻞ دﻣ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻳﺪ
ﺣـﻠــﻒ ﺷ ـﻤــﺎل اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ ،ﻛـﻤــﺎ أﻧــﻪ
ً
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﺑ ـ ــﻼده ،واﻟ ــﻼﻓ ــﺖ أن اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺤـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻣ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻗـ ـﺒ ــﺔ
اﻧـﻬــﺎرت ﺗﺤﺖ ﺛﻘﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
واﻹﺻ ـ ــﻼﺣ ـ ــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ دﻋـ ــﺎ اﻟـﻴـﻬــﺎ

ﺣــﺰب ﺗﺴﻴﺒﺮاس ،ﻏﻴﺮ أﻧــﻪ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺳ ــﻚ وإﺗـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎم ﻓ ـﺘ ــﺮﺗ ــﻪ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت
أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ ﻋ ـﻘــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰﻣ ــﻦ ،وﻟـﻜــﻦ
ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺤـﺼـﻴـﻠــﺔ ﺟ ــﺎءت ﺑـﻌــﺪ دﻓــﻊ
ﺛ ـﻤ ــﻦ ﺑ ــﺎﻫ ــﻆ ﻣ ــﻦ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺘــﻪ اﻟ ـﺘــﻲ
ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻛﻴﺮﻳﺎﻛﻮس
ﻣﺘﺴﻮﺗﺎﻛﻴﺲ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟــﻮﺿــﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ
ﻹﻧـﻬــﺎء ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣــﺮة واﺣــﺪة
واﻟـ ـ ـ ــﻰ اﻷﺑـ ـ ـ ـ ــﺪ ،ﺑ ـﺤ ـﺴ ــﺐ ﺛ ــﺎﻧ ــﻮس
دوﻛـ ـ ـ ـ ــﻮس وﻫ ـ ــﻮ اﻟـ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ــﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻷوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ،وﻟ ـﻜــﻦ
اﻟ ـﻨ ـﺠــﺎح ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﺐ ﻋ ـﻠ ــﻰ أي ﺣـ ــﺎل ﻣـ ـﻨ ــﺎورة
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎرﻋﺔ وﻳﺮﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺠﺎح
ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻰ
ﻗﺴﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣــﺰاب
اﻷﺧﺮى.

ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺄﻣﻠﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ
أن ﻳﻤﺜﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻟـﺘـﺴـﻴـﺒــﺮاس ،وﻟـﻜــﻦ اﻟ ــﺬي ﺣــﺪث
ً
ﺑ ـ ـ ــﺪﻻ ﻣـ ــﻦ ذﻟ ـ ــﻚ أن اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺴﻤﺔ ،وﻓﻲ

ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺧـ ـ ـ ــﺮج ﺷ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻚ اﺋ ـ ـﺘـ ــﻼف
ﺳﻴﺮﻳﺰا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻟــﻪ أن ﻫــﺪد ﻣﻨﺬ ﻋــﺪة أﺷﻬﺮ ﻓﺈن
أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟـ ـﺤ ــﺰب ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﺮﻟ ـﻤــﺎن
اﺳﺘﻤﺮوا ﻓﻲ وﻻﺋﻬﻢ ﻟﺘﺴﻴﺒﺮاس،
ﺛـ ـ ـ ــﻢ إن ﺣ ـ ـ ــﺮ ﻛ ـ ـ ــﺔ ا ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ــﺎر ﺿ ـ ــﺔ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﻣﻞ أن
ﻳـﻔـﻀــﻲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟـﻨـﺒــﺮة وﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟ ــﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺗﺴﻴﺒﺮاس
ﺑــﻪ ،إذ وﺟــﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ
ﺣ ــﻮل ﻫ ــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ ﻣــﻊ وﻗــﻮف
ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺣﺪث
اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺣــﺰب اﻟﻮﺳﻂ
ﺑ ــﻮﺗ ــﺎﻣ ــﻲ اﻟ ـ ــﺬي اﻧ ـﺸ ــﻖ أﻋ ـﻀــﺎء
اﻟ ـﺒ ــﺮﻟ ـﻤ ــﺎن ﻓ ـﻴــﻪ واﻧ ـﻀ ـﻤ ــﻮا اﻟــﻰ
اﻟﻴﺴﺎر واﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﺑﺪدت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺧﻴﺮة
اﻷﺣـ ـ ــﺰاب اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ،وﺳـﻤـﺤــﺖ
ﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮﻳ ــﺰا وﺣ ـ ـ ــﺰب اﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺎرﺿ ــﺔ
اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ– ﻳﻤﻴﻦ اﻟــﻮﺳــﻂ اﻟــﺬي
ﻳ ـ ـﻌـ ــﺮف ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ اﻟ ــﺪﻳ ـﻤـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة– ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ،
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺳﻴﺮﻳﺰا
ً
ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺨﻴﻼ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة
ﺳﻨﻮات .وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﺗﺸﻴﺮ
اﺳ ـﺘ ـﻄــﻼﻋــﺎت اﻟـ ــﺮأي ﻓ ــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟ ــﺮاﻫ ــﻦ إﻟـ ــﻰ أن اﻻﻧ ـﻘ ـﺴ ــﺎم ﺑﻴﻦ
ﺣــﺰﺑــﻲ ﺳـﻴــﺮﻳــﺰا واﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺪأ ﻳﻀﻴﻖ.

وﻳـﺘــﺮك ﻫــﺬا ﻛﻠﻪ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎن ﻓﻲ
وﺿـ ـ ــﻊ ﺧـ ـﻄـ ـﻴ ــﺮ ،وﻗـ ـ ــﺪ اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ
ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺒ ــﺮاس وﻣ ـﺘ ـﺴ ــﻮﺗ ــﺎﻛ ـﻴ ــﺲ
ﺑﺸﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟــﺮواﻳــﺎت:
ﺣـ ـ ـﺸ ـ ــﺪ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاس ﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺎوﺋ ـ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻨـ ـﺨـ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ أﺟـ ــﻞ
اﻟـﻔــﻮز ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻋﺎم
 2015و ﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣ ـﺘ ـﺴ ــﻮ ﺗ ــﺎ ﻛ ـﻴ ــﺲ
ﻳ ــﺮوج ﺑ ـﺼــﻮت ﻣــﺮﺗـﻔــﻊ ﻟـﻠــﺪﻋــﻮة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ.
وﻣ ــﻦ ﻏـﻴــﺮ اﻟ ـﻤــﺆﻛــﺪ ﻣ ــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺎ
ﺳﻴﺤﺎﻓﻈﺎن ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺴﻤﻌﺔ
ﻷن ﺗﺴﻴﺒﺮاس– ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء–
ً
اﺑﺘﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﺻﻮرة اﻟﻴﺴﺎري
اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻗـﺒــﻞ ﻋ ــﺎم  2015وﻗ ــﺪ ﺗـﻤـﻜــﻦ ﻣﻦ
إﻗﻨﺎع اﻟﻴﺴﺎر اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﺪﻋﻤﻪ،
و ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﺴﻮﺗﺎﻛﻴﺲ
ً
ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟـﻤـﻌـﺘــﺪﻟـﻴــﻦ ﻓــﻲ ﺟ ـﻨــﺎح اﻟــﻮﺳــﻂ
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ ﻳ ـﻌ ـﺘ ـﻘ ــﺪون أن ﻣ ــﻮاﻗ ـﻔ ــﻪ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣــﻮل ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ
دﻓﻌﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ
روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
واﻟــﻮاﺿــﺢ ﻋﻠﻰ أي ﺣــﺎل ﻫﻮ
أن اﻟـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎن ﺗ ـﺨ ـﻄ ــﺖ اﻟـﺒـﻠـﻘـﻨــﺔ
ﻓــﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺧﻼل
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮأ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـ ـﺤ ــﺎل ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﻬ ـﻴ ــﺎر اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ،1974وﻗﺪ
ﺗـﻤـﻜــﻦ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﺒــﺮاس ﻣ ــﻦ ﺗـﺤــﻮﻳــﻞ

ﺣــﺰب ﺳـﻴــﺮﻳــﺰا اﻟــﻰ ﺣــﺰب ﻳﺴﺎر
وﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن.

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻘﺸﻒ
وﻟ ـﻜ ــﻦ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﺸــﻒ ﻻ
ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﻮاﻃﻦ
اﻟ ـ ـﻴـ ــﻮﻧـ ــﺎﻧـ ــﻲ ،ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ﻣـ ـﻌ ــﺪﻻت
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﺔ وﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﺮﻏ ـ ـ ــﻢ ﻣ ــﻦ
ﻫـﺒــﻮﻃـﻬــﺎ ﻻ ﺗ ــﺰال ﻧـﺤــﻮ  18ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﻮر اﻟـﻌــﺎدﻳــﺔ وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ
ﻣﺴﺎر اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺗﺴﻴﺒﺮاس ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﻘــﺎﺋــﻖ اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻧـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎء ﺧ ـﻄ ــﻂ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﺸــﻒ
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻮ :ﻫﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎه؟ رﺑﻤﺎ وﻟﻜﻦ
دﺑ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻪ اﻟـ ـﻨ ــﺎﺟـ ـﺤ ــﺔ ﻓــﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ ﻗــﺪ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪه
ﻋـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻫــﺪﻓــﻪ ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎف.

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺮاﻣﺐ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاء
داﺋﻤﻴﻦ وﻻ أﺻﺪﻗﺎء
داﺋﻤﻴﻦ ،وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ
اﻟﺪول ،وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻮرﻳﺔ ﺗﺮاوح
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ.

رﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻣﺐ
رأﻳﻪ ﺣﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺈن
ﻟﺪﻳﻪ ﻏﺮاﺋﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﺿﺤﺔ
وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺗﻌﻮد
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد
ﺧﻠﺖ

●

ﺗﻮﻣﺎس راﻳﺖ– ﻓﻮرﻳﻦ أﻓﻴﺮز

أﺻ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺢ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻊ وﺻـ ــﻒ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﻲء
اﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ،
ﻓ ـﻔ ــﻲ ﺣ ـﻘ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻷﻣـ ـ ــﺮ وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ
ﻣــﻦ أن ﺗـﺼــﺮﻓــﺎت ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن
ﺻ ــﺎدﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ أﻏ ـﻠــﺐ اﻷﺣ ـﻴ ــﺎن ﻳـﻨــﺪر
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻷﻛﺜﺮ
إﺛ ــﺎرة ﻟـﻠـﺠــﺪل– ﻣـﺜــﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ
دور ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ واﻟﺴﻌﻲ
اﻟــﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ– وﺑﺪء
ﺣ ــﺮب ﺗـﺠــﺎر ﻳــﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ
وﺟ ـﻬــﺔ ﻧـﻈــﺮ اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟ ـﺘــﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻋ ــﻼﻧ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺛ ـﻤــﺎﻧ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘ ــﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻧ ـﺸ ــﺄت ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم اﻟـﺘـﻨـﺒــﺆ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻹدارة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﺑﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ
ﺗ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻫ ـ ــﺬان اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﺴ ـﻜــﺮان ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎدة وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ
أي ﻣـﻨـﻬـﻤــﺎ ﺳ ــﻮف ﻳ ـﺘ ـﻔــﻮق ﻓ ــﻲ أي
ﻗﻀﻴﺔ.
وﺑـﻌــﺪ ﻣ ــﺮور ﻋــﺎﻣـﻴــﻦ أﺻـﺒــﺢ ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ اﻵن أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اﻟﺴﺒﺎق ﺣﺘﻰ ﻣــﻊ ﻋــﺪم ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ا ﻟـﻔــﻮز ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ
ﺣ ـﺘ ــﻰ اﻵن ،وﻷول ﻣ ـ ــﺮة ﻛ ـ ــﺎن ﻣــﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻹدارة ﺗﺮاﻣﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎف ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺣﻮل أﻓﻜﺎره ،وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﺿﻴﻘﺔ ﻣﻊ دول أﺧﺮى
وﺗـﻔـﻀـﻴــﻞ ﺣ ـﻜــﻮﻣــﺎت ﻣـﻄـﻠـﻘــﺔ ﻋﻠﻰ
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت أﺧــﺮى وﻫــﻮ أﺳﻠﻮب
ﻧ ـﺤــﻮ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ دوﻟ ـﻴــﺔ

ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨ ــﻒ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ ﻋ ـ ـ ــﺎم ﺑ ـﺤ ـﻘ ــﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ.
وﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﻟــﺮأﻳــﻪ ﺣــﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺈن
ﻟﺪﻳﻪ ﻏﺮاﺋﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ واﺿﺤﺔ
وﻣـﺘـﻨــﺎﺳـﻘــﺔ ﺗ ـﻌــﻮد اﻟ ــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻋـﻘــﻮد
ﺧـﻠــﺖ ،وﻛ ــﺎن رﻓــﺾ ﻣﻨﺬ وﻗــﺖ ﻃﻮﻳﻞ
اﻟـﺘـﺤــﺎﻟـﻔــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻘﻮق داﻓﻌﻲ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـ ــﺐ ،واﺗ ـ ـﻬـ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻔ ــﺎء ﺑــﺪﻓــﻊ
واﺷﻨﻄﻦ اﻟــﻰ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺼﻮرة
ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ .ﻛـﻤــﺎ أﻧ ــﻪ اﻋـﺘـﺒــﺮ ﻣـﻨــﺬ وﻗــﺖ
ً
ﻃﻮﻳﻞ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺸﻜﻞ
ً
ﺗﻬﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ورﻓﺾ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻔــﺎوﺿــﺖ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﺪى ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب ﻋﻦ
إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل اﻷﻗﻮﻳﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ:
وﻓ ــﻲ ﻋ ــﺎم  1990ﻋـﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
اﺷ ـﺘ ـﻜــﻰ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ أن اﻟــﺰﻋـﻴــﻢ
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف
ﻟﻢ ﻳﻘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻜﻴﻦ
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻴﺎﻧﺎﻧﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم واﺣﺪ.
وﺧ ـ ـ ــﻼل ﺣ ـﻤ ـﻠ ـﺘــﻪ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻢ
ﻳﻜﺘﻒ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮات،
ً
ﺑــﻞ إﻧــﻪ ﻋﻤﺪ اﻟــﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ أﻳـﻀــﺎ،
ً
ً
وﻃﺮح ﺗﺴﺎوﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺮﻣﻠﻴﻦ
ﻓــﻲ ﻋـﻬــﺪ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻓــﻼدﻳـﻤـﻴــﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،واﻧﺘﻘﺪ ﺣﻠﻒ
ﺷ ـ ـﻤـ ــﺎل اﻷﻃـ ـﻠـ ـﺴ ــﻲ وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎد ﺑ ـﻘ ـﺴــﻮة
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻟـ ـﻌ ــﺮاﻗ ــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺎﺑ ــﻖ ﺻ ــﺪام
ﺣ ـﺴ ـﻴــﻦ ﺿ ــﺪ اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ووﺻـ ــﻮل
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﻴﻢ ﺟﻮﻧﻎ
اون اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺎرض اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮة .وﻟـ ـ ــﺪى ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻣ ــﻮاﻗ ــﻒ ﻓــﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮات
ﻓﻮرﻳﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة دﻓﻌﺖ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ

ﺷ ـﻤــﺎل اﻷﻃ ـﻠ ـﺴــﻲ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻤــﺔ ﺑــﺮوﻛـﺴــﻞ
ﻋﺎم  2018ودﻓﻊ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺤﺐ
اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻟﻌﻞ
اﻟ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺐ اﻟ ــﻼﻓ ــﺖ ﻛ ـ ــﺎن ﻗ ـ ـ ــﺮاره ﺑـﻌـﻘــﺪ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻮري اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻨ ـﻐ ــﺎﻓ ــﻮرة ﻣ ــﻦ دون اﻟ ـﺘ ـﺸــﺎور
ﻣــﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗــﺮر اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻣﻊ
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓــﻼدﻳـﻤـﻴــﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ
ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـﻠ ـﺴ ـﻨ ـﻜ ــﻲ وﻋ ـ ـ ـ ــﺎرض ﻧـﺼـﻴـﺤــﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ إزاء ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻤﺔ.
ﺗﺮاﻣﺐ

ﺑﻮﻟﺘﻮن

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة

ﺧﺒﺮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب
اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﻰ اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻧﻴﺔ.

وأﻧ ـﺤ ــﻰ ﺑــﺎﻟــﻼﺋـﻤــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ
ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻟﻪ ﺧﻴﺎرات اﻧﺴﺤﺎب،
وﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﻌﻘﺪ
ﻓــﻲ ﻛــﺎﻣــﺐ دﻳـﻔـﻴــﺪ ﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻌﺮ ﺗﺮاﻣﺐ
ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻹﺣﺒﺎط ﻷن ﻣﺎﻛﻤﺎﺳﺘﺮ
ﺷ ـ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ـ ــﺮورة إﺑـ ـﻘ ــﺎء اﻟـ ـﻘ ــﻮات
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎب
ﺑـﻤــﺮارة ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺸﻒ ﻋــﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة.
وﺑﺤﻠﻮل ﺧــﺮﻳــﻒ ﻋــﺎم  2017ﺑــﺪأت
اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ– اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﻤﻞ أﺣــﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ– وﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ﻫ ـ ــﺬا ﺣـ ـ ــﺎول ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﺗ ـﺨ ـﻄــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ﻗﺮاراﺗﻪ وأوﺿﺢ
ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻔ ـﻀ ـﻠــﻪ ﻓ ــﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪد .وﻓ ــﻲ
ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  2017ورﻏــﻢ
اﻋـ ـﺘ ــﺮاض ﻓــﺮﻳ ـﻘــﻪ أﻋ ـﻠ ــﻦ أﻧـ ــﻪ ﺳﻴﻨﻘﻞ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻰ
اﻟ ـﻘ ــﺪس ،وﻓ ــﻲ ﺷـﻬــﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻋﻠﻦ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان ،ﻛﻤﺎ ﻓﺮض ﺗﻌﺮﻓﺎت
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﺻ ــﺪﻗ ــﺎء واﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻓ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳــﻮاء .وﻗــﺪ ﺟــﺪد اﻧﺘﻘﺎده ﻟﺤﻠﻒ

ﺣــﺪد أول ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺻ ــﻮرة اﻟـﺼــﺮاع
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻓﺮﻳﻘﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
وﺟ ــﻮد ﻓـﺠــﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ً
ﻳﻮﺟﺪ اﻵن ﺗﻌﺎون واﺿﺢ أﻳﻀﺎ ،وﻷول
ﻣ ــﺮة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ا ﻟ ـﻤــﺮا ﻗ ـﺒــﻮن ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ر ﻏـﺒــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ
واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ.
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎرﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟ ـﻤــﻮﺣــﺪة ﻫــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
أﻋـ ــﺪاء داﺋـﻤـﻴــﻦ وﻻ أﺻ ــﺪﻗ ــﺎء داﺋﻤﻴﻦ
ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻟ ـ ــﻰ ادارة ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ وﻫ ــﻲ
ﺗـﻨـﻄــﻮي ﻋـﻠــﻰ أﺳ ـﻠــﻮب ﻋﻤﻠﻲ ﻣــﻊ ﻛﻞ
اﻟ ـ ــﺪول ،وﺗ ــﻮﻟ ــﻲ اﻟـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ اﻷﻫـﻤـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺗﺴﻌﻰ
اﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻮرﻳﺔ ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
أﺻـﺒـﺤــﺖ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أﻛﺜﺮ
ً
اﺳ ـﺘ ـﻌــﺪادا ﻟـﻌــﺮض ﺗ ـﻨ ــﺎزﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻌﻠﺖ إدارة
ﺗﺮاﻣﺐ ﺗﺸﻌﺮ أن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻟﻴﺲ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
وﺗ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ــﻒ ﺳ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ﺗـ ــﺮاﻣـ ــﺐ إزاء
ً
أوروﺑ ـ ـ ــﺎ وﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،وﺗـﺘـﻌــﺎﻣــﻞ
اﻻدارة ﻣــﻦ دون ﺷ ــﺮوط ﻣــﻊ أوروﺑ ــﺎ

اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ
ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻤــﺮﺣـﻠــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻓـﺘــﺮة
وﺟــﻮد ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻗﺪ
اﺳ ـﺘ ـﻤــﺮت ﻣـﻨــﺬ ﺗـﺘــﻮﻳـﺠــﻪ ﺣـﺘــﻰ ﺷﻬﺮ
أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻗــﺎل ﺗﺮاﻣﺐ إﻧــﻪ ﻗﺎم
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل،
ﻓـﻘــﺪ رﻓ ــﺾ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻤــﺎدة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ
ﺧــﻼل إﻟـﻘــﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻠﻒ
ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ وأﻋﻠﻦ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻣــﻦ اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺣــﻮل
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺮاﻣﺐ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺤﺐ
ﻣـ ــﻦ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ــﺎرة اﻟ ـ ـﺤـ ــﺮة ﻓــﻲ
أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻔﺎء
اﻵﺳﻴﻮﻳﻴﻦ.
وﺑ ـﻌــﺪ وﻗ ــﺖ ﻗـﺼـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ أي ﺣــﺎل
ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ،
و ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣــﻦ ﻋﺎم
 2017اﺷﺘﻜﻰ ﺑـﻤــﺮارة ﻣــﻦ اﺿـﻄــﺮاره
اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻋﻔﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺰء
ﻣــﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

اﻟ ــﻮﺳـ ـﻄ ــﻰ واﻟـ ـﺸ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺗ ـﻘ ــﺪم
ً
ً
واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ دﻋـ ـﻤ ــﺎ ﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺎ ﻟـﻠـﺤــﺎﻛــﻢ
اﻟـﻤـﺠــﺮي اﻟـﻤـﺴـﺘـﺒــﺪ ﻓـﻴـﻜـﺘــﻮر أورﺑ ــﺎن
وﺗـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ زﻳـ ــﺎدة ﺻـ ــﺎدرات اﻟـﻐــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻔﻮذ
اﻟﺮوﺳﻲ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ
إزاء أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاء ،وﻳﺒﺪو
أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻼف
ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ ﺧــﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ
اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ  2واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ
أوروﺑﺎ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻒ
ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف
ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺣﻮل إﻳﺮان.
وﺗـﺴـﺘـﻤــﺮ اﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ ﺗــﺮاﻣــﺐ
وﻓﺮﻳﻘﻪ ،واﻟﻤﺜﻞ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻳﻜﻤﻦ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ إزاء
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وﻳﺘﻔﻖ ﺗﺮاﻣﺐ وﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﺸﺪد ﺿﺪ إﻳﺮان،
وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺘﺮدد ﺑﺸﺪة إزاء اﻟﺘﺰام
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺈﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮذ
اﻹﻳـ ــﺮاﻧـ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،وﻣـ ــﻦ وﺟـﻬــﺔ
ﻧﻈﺮه ﻓــﺈن ﺟﻬﻮد اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ د ﻋــﻢ اﻟﺤﻠﻔﺎء
ً
ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬ ــﺔ إﻳـ ـ ـ ــﺮان وﻓ ـ ـ ــﺮض ﻋ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﻧـﺴـﺤــﺎب ﻣــﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ اﻟ ـﺸــﺎﻣ ـﻠــﺔ .وﻫـ ــﺬه ﻗﻀﻴﺔ
ﺗـﺤــﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺎل ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن
ﺧ ــﻼل ﺟــﻮﻟــﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ اﻟ ـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ
إن اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ
ﺳــﻮرﻳــﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻟـﺤــﺎق ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ داﻋـ ــﺶ ﻣ ــﻊ ﺿ ـﻤــﺎن ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ
ﻟﻸﻛﺮاد ،وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة
ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ.
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اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٥.٤٣٠

٥.٢٠٥

٤.٧٩٨

٢.٥١٤ ٢.٨٧١ ٣.٢٩٧

»اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ« ٪٢٩.٣ :زﻳﺎدة ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل  ٤.٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر أرﺑﺎح »أﻻﻓﻜﻮ« ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﻌﻴﺎر :ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ »اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ«
أﻣﺲ ،ﻋﺰﻣﻬﺎ رﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ  ٢٩.٣ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار  452.748.662ﺳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺮح وﻋﻼوة اﻹﺻﺪار
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻻﻛﺘﺘﺎب.
و ﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـﺠـ ـﻠ ــﺲ إدارة ا ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺔ ﻋ ـﻘــﺪ
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ ،ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ أﻣ ــﺲ ،ﺗﻤﺖ
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻــﺪار اﻷﺳﻬﻢ ورﻓﻊ
رأس اﻟﻤﺎل وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻹﺟــﺮاء ات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ،
وﺳـﻴـﻜــﻮن اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب ﻓــﻲ أﺳـﻬــﻢ زﻳ ــﺎدة رأس
ً
اﻟﻤﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﺰﺑﻦ :ارﺗﻔﺎع اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ »أﻻﻓﻜﻮ«
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات أﺣﻤﺪ اﻟﺰﺑﻦ،
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﻠﻎ  4.4ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑ ــﺪأت ﻓــﻲ اﻷول ﻣــﻦ أﻛـﺘــﻮﺑــﺮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺖ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ  4.66ﻓﻠﻮس.
وأﺿ ـ ــﺎف اﻟ ــﺰﺑ ــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳــﺢ ﺻـﺤــﺎﻓــﻲ،
أﻣـ ـ ــﺲ ،ﻋ ـﻘ ــﺐ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة أن
اﻹ ﻳـ ـ ــﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑـﻠـﻐــﺖ  25.8ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ً
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑــﺬﻟــﻚ ارﺗـﻔــﺎﻋــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻛﺪ أن إﻳــﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ

اﻹدارة »اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي« ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻳــﻊ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﺼﻞ ّ
اﻟﻌﻴﺎر »ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮاﺻــﻞ
اﻟﻨﻤﻮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻣـﺜــﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﻚ
ً
ﺑــﺮﻗــﺎن أﺧ ـﻴــﺮا زﻳ ــﺎدة رأس اﻟـﻤــﺎل ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ .إن رﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﻴﻜﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻴﻦ«.
ﻓﻴﺼﻞ ّ
اﻟﻌﻴﺎر

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ  ١.٤دوﻻر ﻟﻴﺒﻠﻎ ٦٠.٤٩
ﺗﺮاﺟﻊ ورادات اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ  ٣أﺷﻬﺮ
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ 1.40
دوﻻر ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻴﺒﻠﻎ 60.49
ً
ً
دوﻻرا ﻣـﻘــﺎ ﺑــﻞ  59.09دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ
ً
ﺗﺪاوﻻت ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر
اﻟ ـﻨ ـﻔ ــﻂ ،أﻣـ ــﺲ اﻷول ،ﻣ ــﻊ إﻇـ ـﻬ ــﺎر ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮوض ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳــﺰال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
ﻗﻠﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻄﻼت ﻟﻺﻣﺪادات ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﻋـﻘــﻮ ﺑــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وارﺗ ـﻔــﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﺧــﺎم اﻟﻘﻴﺎس
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ  33ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
ً
 61.65دوﻻرا ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻧﻔﻂ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
ً
اﻟ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻂ  92ﺳ ـﻨ ـﺘــﺎ ﻟـﻴـﺼــﻞ إﻟـ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى
ً
 54.23دوﻻرا.

ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺗﻠﻐﻲ أﻧﺸﻄﺔ
ﻟـ »ﺑﻴﺎن« و»اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ«
أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻤﺎل اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ .2019 /1 /31
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻤﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ وﺳﻴﻂ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻣﺴﺘﺸﺎر
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻤﺎﻋﻲ،
أﻣﻴﻦ ﺣﻔﻆ ،ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻛﻴﻞ اﻛﺘﺘﺎب ،ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء
ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ  ،2019 /1 /31ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻈﻞ ﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎرﺳﺔ وأﻣﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺤﻴﻦ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﻢ أو ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻬﺎ أو إدارﺗﻬﺎ أو ﺣﻔﻈﻬﺎ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ
أن ورادات اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 29.8
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  5.06ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ أي
ً
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  163أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ
أول اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وأﺷﺎرت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿﻤﻦ
ﺗـﻘــﺮﻳــﺮ أوﻟ ــﻲ إﻟ ــﻰ أن اﻟ ـ ــﻮاردات ﻣــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺷﻜﻠﺖ  5.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ واردات
ً
اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺟــﺎء ت ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣــﺰود
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،إن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ً
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳــﻮ ﻣـﻴــﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗــﺮا ﺟـﻌــﺎ ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،وﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ

أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ.
ﻛـﻤــﺎ ﺷـﻜـﻠــﺖ ﺷـﺤـﻨــﺎت اﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟ ـﺨ ــﺎم ﻣﻦ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  86.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
واردات اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
واﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺼﺪارة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺰودي اﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ﻟﻜﻦ اﻟ ــﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 10.1ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻌــﺎم اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﺘـﺼــﻞ إﻟــﻰ
 1.27ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﺖ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  735أﻟﻒ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻎ  19.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﺣﺘﻠﺖ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 284
ً
أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟــﺎء ت اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻤﻌﺪل 199
ً
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

إﺿﺎﻓﺔ  4ﻃﺎﺋﺮات إﻟﻰ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﻤﻮ
اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ،وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ »أﻻﻓـﻜــﻮ« ﻓﻲ
ﺗــﻮﺳـﻴــﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮات إﻟ ــﻰ  64ﻃــﺎﺋــﺮة
ﻣﺆﺟﺮة ﻋﻠﻰ  20ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻓﻲ  13دوﻟﺔ
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ً
وذﻛ ــﺮ أن »أﻻﻓ ـﻜ ــﻮ« ﻟــﺪﻳـﻬــﺎ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻃﻠﺒﺎت
ﺷﺮاء ﻟﻌﺪد  118ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻳﺮﺑﺎص
ً
واﻟﺒﻮﻳﻨﻎ ،اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ 2019
ً
إﻟﻰ  ،2023ﻣﺆﻛﺪا ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻃـﻤــﻮﺣــﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ وإرﺿـ ــﺎء ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ،
ً
ﺷ ــﺎﻛ ــﺮا اﻟ ـﻤــﻮﻟــﻰ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ
»أﻻﻓﻜﻮ« ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ.

ً
ً
ﻋﻤﺎد ﺳﻠﻄﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟـ »ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ«
●

أﺷﺮف ﻋﺠﻤﻲ

أﺻ ـ ــﺪر اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي
ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ً
ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ﻫ ــﺎﺷ ــﻢ ﻗ ـ ـ ــﺮارا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻧ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺐ اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴ ــﺬي
ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ً
ً
ﻋﻤﺎد ﺳﻠﻄﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ.
وﺟ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺮار ،اﻟـ ـ ــﺬي
ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ
ﻣـ ـﻨ ــﻪ ،أﻧ ـ ــﻪ ﺑ ـﻌ ــﺪ اﻻﻃ ـ ـ ــﻼع ﻋـﻠــﻰ
اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺴﻨﺔ 1980
ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول،
واﻟـﺼــﺎدر ﻓﻲ  21ﻳﻨﺎﻳﺮ ،1980
وﻋﻠﻰ »اﻟﺒﻨﺪ ب« ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 14
ﻣﻨﻪ ﺑـﺸــﺄن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
أو اﻟـﻤـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ،
وﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ــﺎدة » «9ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻈــﺎم

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺑ ـﺸ ــﺄن ﺗـﺸـﻜـﻴــﻞ ﻣـﺠـﻠــﺲ إدارة
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺔ ،ﻓـ ـﻘ ــﺪ ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮر ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ
ً
ً
ﻋﻤﺎد ﺳﻠﻄﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﺑ ــﺎﻟ ــﻮﻛ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ،ﻋ ـﻠ ــﻰ أن
ً
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟـﻘــﺮار اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
 31ﻳﻨﺎﻳﺮ .2019
وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻧﻔﻄﻲ ﻣﻄﻠﻊ
أن ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻓــﻲ
اﻷﺳﺎس ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى
ً
 3أﺷﻬﺮ ،ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﺠﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت
ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي اﻷﺻ ـﻴ ــﻞ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻤﺼﺪر إﻟﻰ أن اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻼل
اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ
ﺗﻘﺪﻳﺮ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
»ﺑﻮﺑﻴﺎن« :ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻓﻖ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ
ً
ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ.

ً
»اﻟﺪوﻟﻲ« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٪١١ﻧﻘﺪا و ٪٤ﻣﻨﺤﺔ
ﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ  20.89ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻮﻗﻊ 22.38
ً
ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ،2018/12/31ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ً
ً
أرﺑﺎﺣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  17.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  18.96ﻓﻠﺴﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وأوﺻــﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
ً
ﺑﺘﻮزﻳﻊ  11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻧﻘﺪا و 4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ أداء ﻋﺎم .2018

أﺣﻤﺪ اﻟﺰﺑﻦ

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪوﻻر وارﺗﻔﺎع
اﻟﻴﻮرو واﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

ً
»ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺮف« ﺗﻨﺘﺨﺐ أﻋﻀﺎء ﺟﺪدا
وﺗﻌﺰل ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﻋ ـﻘــﺪت ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣ ـﺸــﺮف ﻟﻠﺘﺠﺎرة
واﻟـﻤـﻘــﺎوﻻت ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،أﻣﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﺑ ــﺎﻹﺟ ـﻤ ــﺎع ﻋ ـﻠــﻰ اﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب أﻋ ـﻀــﺎء
ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻹدارة ﻟـﻠـﺴـﻨــﻮات اﻟـﺜــﻼث
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إن اﻷﻋﻀﺎء ﻫﻢ:
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم  ،2ﺷﺮﻛﺔ
ﺟﻠﻒ ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم )ذ.م.م( ،ﺧﻠﺪون
ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺤﺎج ﺣﺴﻦ ،رﻳﺎن

ﻋﻤﺎد ﺳﻠﻄﺎن

ﻧﺰار ﺳﻼم وﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ
اﻟﻮزان .ﻛﻤﺎ واﻓﻘﺖ »اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ« ﻋﻠﻰ
ﻋ ــﺰل ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﻲ ﺣ ـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ؛
ﻣـ ـﻜـ ـﺘ ــﺐ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺎن واﻟـ ـﻌـ ـﺼـ ـﻴـ ـﻤ ــﻲ
إرﻧـ ـﺴ ــﺖ وﻳ ــﻮﻧ ــﻎ وﻣ ـﻜ ـﺘ ــﺐ ﺳ ـﻌــﻮد
اﻟ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ــﺪي ﺑ ـﻴ ـﻜ ــﺮ ﺗـ ـﻠ ــﻲ ،وﺗ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت »إﺗ ــﺶ إل ﺑــﻲ« وﻣﻜﺘﺐ
ﻫﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺷﺮﻛﺎؤﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن »ﻣﺰارز«.

اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﻴﺴﺠﻞ  0.302دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ  0.348دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻷرﺑﻌﺎء.
وﻗـ ـ ــﺎل ﺑ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰي ﻓ ــﻲ ﻧـﺸــﺮﺗــﻪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 0.397
دﻳﻨﺎر وارﺗﻔﻊ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى
 0.305دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻘــﻲ اﻟ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  0.002دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ...واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ٢٣ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
أﺳﻬﻢ ﻛﺘﻠﺔ أﻋﻴﺎن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﻤﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺤﺮاك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻛﺘﻠﺔ أﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ،وﻫﻤﺎ
وأﺑﻴﺎر اﻟﻠﺬان
ﺳﻬﻤﺎ أﻋﻴﺎن ً
ﻳﺤﻘﻘﺎن أﺳﻌﺎرا ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ
ﻓــﻲ ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت اﻟـﺠـﻠـﺴــﺔ اﻷﺧـﻴــﺮة
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع أﻣ ــﺲ ،إذ ﻧﻤﺎ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.05
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل  2.54ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى  5205.99ﻧـﻘــﺎط
وﺳﻂ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  23.1ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  166.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل  5659ﺻـﻔـﻘــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗـ ــﺮاﺟـ ــﻊ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق اﻷول
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.15ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻫ ــﻲ 8
ً
ﻧﻘﺎط ﻣﻘﻔﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 5430.1
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  17.4ﻣﻠﻴﻮن
دﻳ ـﻨــﺎر وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  48.9ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻋﺒﺮ  2821ﺻﻔﻘﺔ ،وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ
اﻟ ـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.46
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗـﺴــﺎوي  21.93ﻧﻘﻄﺔ
ﻟـﻴـﻘـﻔــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى 4798.05
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳ ـﻨــﺎر وﺑـﻜـﻤـﻴــﺔ أﺳ ـﻬــﻢ ﻣـﺘــﺪاوﻟــﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  117.7ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺬت
ﻣﻦ ﺧﻼل  2838ﺻﻔﻘﺔ.

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺤﺮاك ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﻘ ــﺎة ﻣـ ــﻦ أﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟـﺴــﻮق اﻟــﺮﺋـﻴـﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻛﺘﻠﺔ أﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ،وﻫﻤﺎ ﺳﻬﻤﺎ
أﻋ ـﻴ ــﺎن وأﺑـ ـﻴ ــﺎر اﻟـ ـﻠ ــﺬان ﻳﺤﻘﻘﺎن
ً
أﺳـ ـﻌ ــﺎرا ﺳــﻮﻗـﻴــﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ـﻴ ــﻦ،
وﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗــﺪاول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺘﻘﻮد

اﻟـﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
واﻟ ـﺒــﻮرﺻــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋ ــﺎم ،وﺣﻘﻖ
ﺳ ـﻬــﻢ أﻋ ـﻴ ــﺎن أﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ
ً
ﻣ ـﺠ ــﺪدا ،وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﺤــﺮﻛــﺖ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴــﺮة ،ﻟـﻜــﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔ ـ ــﺎوت ﻣ ـ ـﻤـ ــﺎ دﻋ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
ً
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ ﻟ ـﻴ ـﺴ ـﺠ ــﻞ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎﻋـ ــﺎ
ً
واﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺎ دﻋ ـ ــﻢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﻮق
اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن اﻟـﻀـﻐــﻂ ﻣﻦ
اﻟـ ـﺴ ــﻮق اﻷول اﻟـ ـ ــﺬي ﺗــﺮاﺟ ـﻌــﺖ
ﺑﻌﺾ أﺳﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ،وﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ
ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻛـﺴـﻬــﻢ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟ ــﺬي
ً
ﺣ ـﻘ ــﻖ ﻧ ـ ـﻤـ ــﻮا ﺑـ ـﺤ ــﻮاﻟ ــﻲ  1.5ﻓــﻲ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻟـﺒـﻌــﺾ
اﻵﺧ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ وﻗ ــﻊ اﻟ ـﺘــﺬﺑــﺬب ﻋﻨﺪ
ً
ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴــﺔ واﻧ ـﺘ ـﻈــﺎرا
ﻹﻋ ـ ـ ــﻼﻧ ـ ـ ــﺎت ﻣ ــﺮﺗـ ـﻘـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ــﻸﺳ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ
ﻣﺜﻞ »ﺑﻴﺘﻚ« و«زﻳﻦ« و«أﺟﻴﻠﻴﺘﻲ«،
إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺮك
اﻟﺴﻮق ووﻗــﻮده ﺧــﻼل اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﻄـ ــﺮف اﻵﺧـ ـ ـ ــﺮ ،ﻛ ــﺎن
ً
اﻻرﺗ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺎع ﻛ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺮا ﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮات
اﻷﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أﻣــﺲ اﻷول،
ﻛﺬﻟﻚ ﺗــﺪاوﻻت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻀﺮاء
ﻟـﻤـﻌـﻈــﻢ ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات أﺳ ـ ــﻮاق دول
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎون اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ـﺠــﻲ
اﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺪﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ ﺳــﻮﻗــﺎ
اﻹﻣ ـ ـ ـ ــﺎرات اﻟ ـ ـﻠـ ــﺬان اﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدا ﻣــﻦ
ﺗـﺤــﺮك ﻣــﺆﺷــﺮ داو ﺟــﻮﻧــﺰ ،أﻣــﺲ
اﻷول ،وارﺗ ـﻔــﺎﻋــﻪ ﺑ ـﺤــﻮاﻟــﻲ 400
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﺮﺗﻔﻌﺎ وﻳﺴﺠﻼ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ــﻮق اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻌـ ــﻮدي واﻟ ـ ـﺴـ ــﻮق
اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄ ـ ــﺮي وﺳ ـ ـ ــﻮﻗ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ــﺖ

واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ
ﺑ ـ ـﺨ ـ ـﺴـ ــﺎرة ﺗـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺎوزت اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻄ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﻮﻳ ــﺔ وﺑ ـﻀ ـﻐ ــﻂ وﺑ ــﺎﺗ ـﺠ ــﺎه
ﻣﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم.

أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أﻣﺲ ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ إذ ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات
ﺳـ ـﺒـ ـﻌ ــﺔ ﻗـ ـ ـﻄ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت ﻫ ـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــﻮاد
أﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺑـ ـ  16.3ﻧـﻘـﻄــﺔ وﻋـﻘــﺎر
ﺑـ ـ  9.1ﻧـﻘــﺎط وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ﻣــﺎﻟـﻴــﺔ ﺑـ
 6.4ﻧـ ـﻘ ــﺎط وﺳـ ـﻠ ــﻊ اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼﻛ ـﻴــﺔ

واﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت ﺑـ ـ ـ  6.2ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻟـﻜــﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ و ﺧــﺪ ﻣــﺎت اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑـ
 3.2ﻧﻘﺎط وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑـ  0.72ﻧﻘﻄﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺷﺮات أرﺑﻌﺔ
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑـ 29.1
ﻧﻘﻄﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑـ  8ﻧﻘﺎط واﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز ﺑـ  3.9ﻧﻘﺎط وﺑﻨﻮك ﺑـ 3.8
ﻧﻘﺎط ،واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
وﺑﻘﻴﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺗ ـﺼــﺪر ﺳـﻬــﻢ وﻃ ـﻨــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷﻛ ـﺜ ــﺮ ﻗـﻴـﻤــﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ
ﺗ ـ ــﺪاوﻻﺗ ـ ــﻪ  3.8ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳ ـﻨ ــﺎر
وﺑــﺎﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  0.12ﻓﻲ

اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول
 3.1ﻣ ــﻼﻳ ـﻴ ــﻦ دﻳـ ـﻨ ــﺎر وﺑ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺛﻢ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ
ﺑﺘﺪاول  2.2ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻘﻲ
ً
ً
ﻣﺴﺘﻘﺮا دون ﺗﻐﻴﺮ وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ
أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  1.8ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر وﺑﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.2ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ﺑﺘﺪاول
ً
 1.4ﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻮن دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎر وﻣ ــﺮﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ
ً
اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﺟﺎء أوﻻ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن
إذ ﺗ ـ ـ ــﺪاول ﺑ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 29.7
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ وﺑ ــﺄرﺑ ــﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ

ً
 4ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وﺟ ــﺎء ﺛــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﺳﻬﻢ
أﺑﻴﺎر ﺑﺘﺪاول  26.4ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
وﺑ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  1ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ
ً
وﺟﺎء ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻜﻮك ﺑﺘﺪاول
 17.7ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺳ ـﻬــﻢ وﺑ ـﺨ ـﺴــﺎرة
ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  4.3ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌ ــﺔ وﺟـ ــﺎء
ً
راﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ب ﺑﺘﺪاول 11
ً
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ وﻣﺘﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً
 1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺟــﺎء ﺧﺎﻣﺴﺎ ﺳﻬﻢ
أﻫﻠﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺘﺪاول  7.9ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺳـﻬــﻢ وﺑــﺎﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ 1.2
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻬﻢ ﺣﻴﺎت ﻛﻮم إذ ارﺗﻔﻊ

ﺑﻨﺴﺒﺔ  154.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻼه ﺳﻬﻢ
اﻟـﻌـﻴــﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ أرﺟﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  9.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻠﺒﻮخ ﺑﻨﺴﺒﺔ 7.3
ً
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ وأﺧ ـﻴ ــﺮا ﺳـﻬــﻢ اﻟــﺪﻳــﺮه
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ً
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ﺳـ ـﻬ ــﻢ ﺗ ـ ـﺠـ ــﺎرة ﺣـ ـﻴ ــﺚ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺾ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗــﻼه ﺳﻬﻢ
أرزان ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﺛﻢ
ﺳﻬﻢ وﺛﺎق ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ً
وراﺑﻌﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻜﻮك ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.3
ً
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وأﺧﻴﺮا ﺳﻬﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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اﻗﺘﺼﺎد

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺔ »أراﻣﻜﻮ« ﺗﺴﺘﻬﺪف إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ٢٠٢١
ﻣﺼﺎف ﻛﻮرﻳﺔ وﺗﻨﺎﻓﺲ روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺴﺎل
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ
ٍ
ﺗﻴﻢ دﻳﺲ  -أوﻳﻞ ﺑﺮاﻳﺲ

ﺗﺨﻄﻂ »أراﻣﻜﻮ« ﻹﻧﻔﺎق
ﻣﺒﻠﻎ اﻟـ  ١.٦ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي
ﻧﺤﻮ  ١.٨ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ون )ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ(
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ ﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
إﻟﻰ  ٪١٩.٩ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﻲ
ﻫﻴﻮﻧﺪاي »أوﻳﻠﺒﻨﻚ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻟﻬﻴﻮﻧﺪاي
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺎﻟﻴﺎ ٪٩١.١٣
ﻣﻦ ﻫﻴﻮﻧﺪاي »أوﻳﻠﺒﻨﻚ«.

ﺗ ـ ــﻮاﺻ ـ ــﻞ ﺷـ ــﺮﻛـ ــﺔ "أراﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ"
اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ،وﻫ ــﻲ أﻏ ـﻨــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ
ﻧﻔﻂ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﻨﻮﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ أو
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
وﻣـﺠـﻤـﻌــﺎت اﻟـﺒـﺘــﺮوﻛـﻴـﻤــﺎوﻳــﺎت.
وأﻋﻠﻨﺖ "أراﻣـﻜــﻮ" ﻫــﺬا اﻷﺳﺒﻮع
أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻄﺖ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ 1.6
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋـﻠــﻰ ﺣ ــﻮاﻟ ــﻲ  20ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣﻦ
ﻣـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎة ﻫ ـ ـﻴـ ــﻮﻧـ ــﺪاي اﻟـ ـﻜ ــﻮرﻳ ــﺔ
اﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺔ "أوﻳ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ" اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺻﻐﺮ ﻣﺼﻔﺎة ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺔ .ﻛﻤﺎ
أن ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ "أراﻣ ـ ـﻜ ـ ــﻮ" ﻫ ــﻲ أﻛ ـﺒــﺮ
ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺛــﺎﻟــﺚ أﻛـﺒــﺮ ﻣﺼﻔﺎة
ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ – أس أوﻳﻞ
ﻛ ــﻮرب ﺑﺤﺼﺔ ﺗﺒﻠﻎ  63.41ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗﺨﻄﻂ "أراﻣﻜﻮ" ﻹﻧﻔﺎق ﻣﺒﻠﻎ
اﻟـ  1.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﻧﺤﻮ 1.8
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ون )ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺔ ﺗﺼﻞ
ﺑــﺎﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ إﻟ ــﻰ  19.9ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻫﻴﻮﻧﺪاي "أوﻳﻠﺒﻨﻚ"
اﻟـﺘــﺎ ﺑـﻌــﺔ ﻓــﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻟﻬﻴﻮﻧﺪاي
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ
ﺣ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺎ  91.13ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﺌ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻫ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺪاي "أوﻳ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻚ" ﺑـﺤـﺴــﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ روﻳﺘﺮز.
وﺗ ـﺨ ـﻄ ــﻂ "أراﻣـ ـ ـﻜ ـ ــﻮ" ﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ
ﻫـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺪاي أوﻳ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ــﻚ ﻋ ـﻨ ــﺪ 10
ﺗــﺮﻳ ـﻠ ـﻴــﻮﻧــﺎت ون أي ﻧ ـﺤــﻮ 900

ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر  -أي  36أﻟ ــﻒ ون
ﻟﻠﺴﻬﻢ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﺻــﺪر ﻋﻦ
ﻫـﻴــﻮ ﻧــﺪاي ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ روﻳـﺘــﺮز ،ﻓــﺈن أﺣﺪ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻷﻣ ـ ــﺮ ﻗـ ــﺎل إن اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ﺗـﺨـﻄــﻂ
ﻟ ـﻌ ــﺮض ﺧ ـﺼــﻢ ﻧـﺴـﺒـﺘــﻪ  10ﻓﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ "أراﻣ ـﻜ ــﻮ" اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﺳﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣـﺠـﻠـﺴــﻲ إدارة اﻟـﺸــﺮﻛـﺘـﻴــﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.

إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺗ ـﻤ ـﺘ ـﻠــﻚ ﻛـ ــﻮرﻳـ ــﺎ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ،
ً
وﻣﻌﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﺣﺼﺼﺎ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻓ ــﻲ آﺳ ـﻴ ــﺎ وﻣـ ــﺎ وراء ﻫ ـ ــﺎ
ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
اﻟـ ـﺠ ــﺎﻫ ــﺰة ،وﻫـ ــﻲ ﺗ ـﻨ ـﺘــﺞ اﻟـﻨـﻔــﻂ
اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻣﺜﻞ اﻟــﺪﻳــﺰل واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
ووﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ ﺳ ـﻌــﺔ ﺗ ـﻜــﺮﻳــﺮ ﻛــﻮرﻳــﺎ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﺣــﻮاﻟــﻲ  3.2ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻴــﻮم ﻣــﻦ اﻟـﺨــﺎم ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2017واﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺴﺎدس اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺤﺴﺐ أﺣﺪث ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺻﺪر ﻋﻦ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ.
وﻛــﺎﻧــﺖ "أراﻣ ـﻜــﻮ" ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ

ﺗــﻮاﻗــﺔ إﻟــﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺻ ــﻮل ﻓﻲ
ﺷ ـﺘــﻰ أﻧ ـﺤ ــﺎء آﺳ ـﻴ ــﺎ واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﻛـ ــﺎﻧـ ــﺖ ﺗ ـﺨ ـﻄــﻂ ﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺪان اﻟـ ـ ـﻐ ـ ــﺎز اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﻲ
ً
وﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻗـ ـﻄ ــﺎع اﻟ ـﻐ ــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺪﻓﺎع روﺳﻴﺎ
إﻟ ــﻰ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع وﻫ ــﻮ أﻣ ــﺮ ﻗﺪ
ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗـﺴــﺎﺑــﻖ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻣ ــﻊ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻧﺤﻮ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ وﻋـﻠــﻰ اﻟﺤﺼﺔ
اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻐ ــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﻲ
ﻓ ــﻲ أوروﺑ ـ ـ ـ ــﺎ إذ ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ روﺳ ـﻴ ــﺎ
ً
ً
ﺗـﻤــﺎرس اﺣـﺘـﻜــﺎرا ﻣـﺜـﻴــﺮا ﻟﻠﺠﺪل
ً
اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻘﻮدا ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

أﺟﻨﺪة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺗ ـ ـﻬ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ "أراﻣ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ــﻮ"
ً
أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮﻳــﻊ ﻋ ـﺒــﺮ ﻣــﺰﻳــﺪ
ﻣــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻷﺧـ ــﺮى ﻗﺒﻞ
ﻋــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ اﻻﻛ ـﺘ ـﺘ ــﺎب اﻷوﻟـ ــﻲ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ،ﻋـﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻋــﺪم
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻋﺪ ذﻟﻚ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ
ً
ﺗــﺄﺟــﻞ ﺳــﺎﺑـﻘــﺎ وﻣ ــﺎ زال ﻣﺼﻴﺮه
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ أي ﺣ ـ ــﺎل ،ﻗ ـ ــﺎل وزﻳ ــﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ
ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،إن ﻋﻤﻼﻗﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﺳـ ـ ــﻮف ﺗ ـ ـ ــﺪرج ﻓـ ــﻲ ﻋ ــﺎم

 .2021وإذا ﻣــﺎ ﺣ ــﺪث ذﻟ ــﻚ ﻓﺈﻧﻪ
ﺳ ـ ـ ــﻮف ﻳـ ــﺬﻛـ ــﺮ ﺑ ـﺴ ـﻨ ـﺘ ــﻲ 2017
و 2018ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛـ ــﺎن اﻻﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب
ً
ً
اﻷوﻟــﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮا وﻳﺸﻬﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ
ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺟـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺐ ﺑـ ـ ـ ــﻮرﺻـ ـ ـ ــﺎت ﻣ ـﺜ ــﻞ
ﻫ ــﻮﻧ ــﻎ ﻛ ــﻮﻧ ــﻎ وﻟ ـﻨ ــﺪن وﻃــﻮﻛـﻴــﻮ
وﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﻞ وﺣﺘﻰ اﻟﺮﻳﺎض
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻧﻴﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟ ــﻺدراج أو
اﻹدراج اﻟ ـﺠــﺰﺋــﻲ ﻓ ــﻲ اﻻﻛـﺘـﺘــﺎب
اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.
وﺳــﻮف ﻳﺒﺮز إدراج "أراﻣﻜﻮ"
ً
أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ رﻏ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﻮدﻳ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻻﺑـﺘـﻌــﺎد ﻋــﻦ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد اﻟﻤﻔﺮط
ﻋﻠﻰ ﺻ ــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ وﺧﻄﺘﻬﺎ
اﻟــﺮاﻣ ـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ اﺟ ـﺘــﺬاب ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻲ وﻟﻲ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟــﻰ إﺻــﻼح
ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟـﺴـﻌــﻮدي ﺑﻞ
ﺣﺘﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﺬاب
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر
ﻟـ"أراﻣﻜﻮ" ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ
ﻧﺼﻒ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ.
وﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺎﻟﺖ
"أراﻣﻜﻮ" إﻧﻬﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﺣﻮاﻟﻲ
 160ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻗﺎل ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
أﻣـ ـﻴ ــﻦ ﻧ ــﺎﺻ ــﺮ ﻓ ــﻲ ذﻟـ ــﻚ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ،
إن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻄﻄﺖ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ذﻟ ـ ــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻠ ــﻎ ﺧ ـ ــﻼل اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﻮات
اﻟـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـﻄ ــﻮﻳ ــﺮ
ً
اﻟﻐﺎز وﺗﺨﻄﻂ أﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟ ـﻤ ــﺰﻳ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺘــﺮوﻛ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺎت

ﻗ ـﺒــﻞ اﺳ ـﺘ ـﺤ ــﻮاذﻫ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ
اﻟـﺼـﻨــﺎﻋــﺎت اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ )ﺳــﺎﺑــﻚ(
وﺑـﻨــﺎء ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻣﺸﺮوع ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺒﺎدل
وﻻ ﺷـ ـ ــﻚ ﻓ ـ ــﻲ أن ا ﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻦ
ﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ ﺧــﺎﻣــﺲ أﻛﺒﺮ
دوﻟــﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ
اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ واﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وﻫ ــﻲ أﻛﺒﺮ
دوﻟـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﺪرة ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻔــﻂ وﺛ ــﺎﻟ ــﺚ
دوﻟ ــﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟــﻪ ﺑـﻌــﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺤــﺪة وروﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺗـﻄــﻮر
ﻣﺆﻛﺪ اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ – ﻓﻬﻮ
ﻳـﺴـﻤــﺢ ﻟـﻠـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑــﺎﻻﺣـﺘـﻔــﺎظ
ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ

آﺳـﻴــﺎ رﻏ ــﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻬﺎ اﻟ ـﺤــﺎد ﻣﻊ
روﺳـ ـﻴ ــﺎ ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺴــﺎﻋــﺪﻫــﺎ ﻓــﺮض
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﺣـﺼـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺴــﻮﻗـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ــﺔ إﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻛ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺎ
اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮﺑ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ـﻬ ــﻮ ﻳ ـﻀ ـﻤ ــﻦ أﻣ ــﻦ
اﻹﻣـ ـ ـ ــﺪادات واﻟـﺘـﺴـﻌـﻴــﺮ اﻟـﻤــﻼﺋــﻢ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ
ﻓـ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴ ــﻖ ﻃ ـﻤ ــﻮﺣ ــﺎﺗ ـﻬ ــﺎ ﻓــﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
وﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ اﺳـﺘــﻮردت
ﻛـ ـ ــﻮر ﻳـ ـ ــﺎ ا ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﻮ ﺑـ ـﻴ ــﺔ 323.17
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
اﻟ ـﺴ ـﻌ ــﻮدي أي ﻣ ــﺎ ﻳ ـﻌ ــﺎدل ﻧﺤﻮ
ً
 885.4أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ً
 ٢٣٠ﻣﻮدﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﺗﻘﺘﺤﻢ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﻘﻮة
ً
●
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ
دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺮ  -ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺗﺸﻦ

●

دﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺮ  -ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺗﺸﻦ

ﺣ ــﺬرت ﺟـﻤـﻌـﻴــﺎت دﻋ ــﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ
ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺳــﺮﻗــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ،وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ،إن ﻣﻌﻈﻢ
ﻣــﻮدﻳــﻼت اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ
دون ﻣﻔﺘﺎح ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪات
رﺧﻴﺼﺔ ﻣـﺘــﻮاﻓــﺮة ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت -
"أون ﻻﻳﻦ".
وﺻـ ـ ـ ــﺪر اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﺬﻳ ــﺮ اﻷﺳ ـ ـﺒ ـ ــﻮع اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ "ﻫـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﺶ" ﺑ ـﻌ ــﺪ دراﺳ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣــﻦ
ﻧ ــﺎدي اﻟـﺴـﻴــﺎرات اﻷﻟـﻤــﺎﻧــﻲ "أﻳ ــﻪ دي أﻳــﻪ ﺳﻲ"
ً
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ  237ﻣﻮدﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ
ً
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻔﺘﺎح اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ
ﻣﻔﺘﺎح ﻋﺎدي أو آﻟﻲ ،وﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أن ﻓﻲ وﺳﻊ
اﻟﻠﺼﻮص ﻓﺘﺢ  230ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ دون
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
وﻛﺎن ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ "ﻫﺠﻤﺎت ﺗﺮﺣﻴﻞ"
ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ،

إذ ﺗﺒﻴﻦ أن ﺑــﻮﺳــﻊ اﻟـﻠـﺼــﻮص اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻰ "ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺮﺣﻴﻞ" ﻟﺨﺪاع اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺮﺣﻞ إﺷﺎرة اﻟﺮادﻳﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﻫﻮﻳﺘﺶ" ،إن اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ً
دون ﻣﻔﺘﺎح ﻷﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻮرد
ﻓﻴﺴﺘﺎ وﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻏﻮﻟﻒ وﻧﻴﺴﺎن ﻛﺎﺷﻜﻲ
وﻓﻮرد ﻓﻮﻛﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﺑﻴﺴﺮ.
وﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻰ ﻣﻔﻮض
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ وﺳﺖ ﻣﻴﺪﻻﻧﺪز دﻳﻔﻴﺪ ﺟﺎﻣﻴﺴﻮن
ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﺴﺮﻗﺎت "اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ازدﻳﺎد وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻓﻲ وﺳﻊ
اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺟﻌﻞ ﺳﻴﺎراﺗﻬﻢ آﻣﻨﺔ".
وﻋـﻠــﻰ أي ﺣ ــﺎل ،أﺻ ــﺮت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ
اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ
ً
أن اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة " أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ﻣﻦ أي وﻗﺖ
ﻣ ـﻀــﻰ ،وأن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﺣـ ــﺪث ﺳــﺎﻋــﺪت ﻋﻠﻰ
ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺼﻮرة دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ

ﺑﺤﻴﺚ أن أﻗﻞ ﻣﻦ  0.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﺳﻄﻲ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﺴﺮوﻗﺔ".
وﻗــﺎل اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات واﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻤـﻠـﻜــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة
ﻣﺎﻳﻚ ﻫﻮز
"ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺤﺮة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻤﻌﺪات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ دون ﺣﺎﺟﺔ
ﻣ ـﺸ ــﺮوﻋ ــﺔ أو ﻣ ـﺴ ــﻮغ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﻲ ﻣ ـﻤــﺎ ﻳـﺴــﺎﻋــﺪ
اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎرات".

ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ أﻫ ــﺪاف ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ،ﻓﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
دﺧ ـﻠــﺖ ﺣـﻘــﻞ إﻧ ـﺘــﺎج ﺑ ـﻄــﺎرﻳــﺎت ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺴـﻴــﺎرة
ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ.
وﻧﺸﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻋﻼﻧﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﺗـﻤـﺜــﻞ اﻷول ﻓ ــﻲ أن وﺣ ــﺪﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت وﻫﻲ اﻟﻤﻮرد اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺳﻮف ﺗﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺒـﻄــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﺨﻼﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ.
وﻫـ ــﺬه أﻧ ـﺒ ــﺎء ﺑــﺎﻟـﻐــﺔ اﻷﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻷن ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻊ ﺑﻄﺎرﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺎرﻛﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ رﺣﻤﺔ اﻟﻤﻮردﻳﻦ
اﻵﺳﻴﻮﻳﻴﻦ.
وﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ وﺿﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
ﺟــﺎﻧـﺒــﺎ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ دﻋــﻢ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ.

ً
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع أﻳﻀﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ
ﺗﺪﻋﻰ ﻓــﻮرج ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة
ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.
وﻗ ــﺎل رﺋـﻴــﺲ اﻟــﻮﺣــﺪة ﺗــﻮﻣــﺎس ﺷـﻤــﻮل ﻓﻲ
اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ" :ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻤﻖ ﺗﺼﻨﻴﻌﻨﺎ
وﻗــﻮة إﻧﺘﺎﺟﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻊ
أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺤﺴﻦ ﺻﻮرﺗﻨﺎ اﻵن
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ".
وﺗﻤﺜﻞ اﻹﻋﻼن اﻵﺧﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑ ــﺈﻧ ـﺘ ــﺎج ﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت ﺷ ـﺤــﻦ ﺳ ــﺮﻳ ــﻊ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ – وﺳ ــﻮف ﺗـﻜــﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻄﺎت
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺑﻨﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺳﻮف ﺗﺘﻤﻜﻦ
ً
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ  4ﺳﻴﺎرات ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ.
واﻟ ــﻼﻓ ــﺖ أن اﻟـﺨـﻄــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ
ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺗﻌﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت
اﻟﺘﻲ زودت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎرات ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴﻌﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
وﺳــﻮف ﺗﻘﺎم ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﻳﺎدي

ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﻴﻨﺰ ﻓﻲ ٢٠١٩
●

ﻛﺎل ﻛﺎﺛﺮي وﻳﺴﻤﺎن  -ﻓﺎﺳﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ

ﱠ
ﻫ ــﻞ ﺑ ـﻨ ـﻄ ـﻠــﻮن اﻟ ـﺠ ـﻴ ـﻨــﺰ ﻣ ـﺠ ــﺮد ﻗ ـﻄــﻊ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺰأة ﻣﻦ
اﻟ ـﻘ ـﻤــﺎش ﺗــﻮﺻ ـﻠ ـﻬــﺎ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ دﻧ ـﻴ ــﻢ  denimﺑﻌﻀﻬﺎ
ً
ﺑﺒﻌﺾ؟ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ .ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﺒﻨﻄﻠﻮن اﻟﺠﻴﻨﺰ اﻟﺬي أﻧﺘﺞ ﻟﻴﺒﺎع ﺑﺴﻌﺮ زﻫﻴﺪ ﻻ
ً
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ دوﻻرا ﻗﺪ ﺻﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ،ﻟﻜﻦ
ً
وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﺑﺬل ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮاوس ﺟﻬﻮدا
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺒﻨﻄﻠﻮن اﻟﺠﻴﻨﺰ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ،
ً
اﺳﺘﺜﻤﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻃﺮق إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ً
ﺻﻨﻊ اﻟﻨﻤﺎذج أﻗﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻗﻔﺰة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺸﻌﺒﻲ واﺳﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر.
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻳــﻮرﻳـﻜــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﺨﺬ
ً
ﻣﻦ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،واﻟــﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻤﻼﻗﺔ
اﻟﺠﻴﻨﺰ ﻻﺑﺘﻜﺎر أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة .وﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎري
ﻫ ــﻮ اﻟ ـﻤ ـﻜــﺎن اﻟـ ــﺬي ﻳـﺴـﺘـﻌــﺮض ﻓـﻴــﻪ ﻟـﻴـﻔــﻲ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟﺠﻴﻨﺰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺛﻢ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.
وﻣــﻦ ﺧــﻼل اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗــﺪﻋــﻰ اف ال اﻛــﺲ  FLXﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ دﻣــﺞ ﻣــﺰﻳــﺞ ﻣﻦ
اﻟ ـﺼــﻮر اﻟــﺮﻗـﻤـﻴــﺔ وﺣـﻔــﺮ اﻟـﻠـﻴــﺰر ﺑــﺈﻣـﻜــﺎن اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أن
ﺗﺼﻤﻢ ﻧ ـﻤــﺎذج أوﻟ ـﻴــﺔ أو أن ﺗـﻜــﺮر ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﻗﺪﻳﻤﺔ
ﻋﻠﻰ آي ﺑﺎد ﺛﻢ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ اﻟﻰ آﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺑﻨﻄﻠﻮن ﺟﻴﻨﺰ ﺗﺴﺘﻐﺮق
ً
ﻋــﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻴــﺪوي اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗــﺪرا
ً
ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .وﻛــﺎن ﻳﺘﻌﻴﻦ وﺟﻮد
ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ .و ﻗــﺪ ﺗﻤﻜﻦ ﻟﻴﻔﻲ ﻓﻲ
ﻳﻮرﻳﻜﺎ ﻣﻦ أﺗﻤﺘﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ

اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ،وﻳﻔﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ أﻣﺎم ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻺﻧﺘﺎج.
وﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺎﺳﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ Fast Company
ﺑﺰﻳﺎرة اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺣﻴﺚ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻦ
ﻗــﺮب ﻋﻠﻰ ﺟـﻬــﻮد ﻟﻴﻔﻲ ﻓــﻲ ﺗـﻄــﻮر ﺗــﺎرﻳــﺦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ
اﻟﺮاﺋﺪة واﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺒﻮﺳﺎت.
وﻛﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
أردﻧﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻬﻮد ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ أز ﻳ ــﺎء اﻟﺠﻴﻨﺰ ،وإ ﻇ ـﻬــﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎط
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺗﻌﺪ ﺗﻘﻨﻴﺔ إف
ً
ً
إل إﻛﺲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎرﻛﺎت
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ زﺧﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ووﻟﻔﺴﺒﻮغ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ
أﻛﺒﺮ ﻣﻌﻤﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .وﻳﺼﻨﻊ ﻣﻌﻤﻞ
ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ – اﻟﺘﻲ ﺳــﻮف ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻮﻟﻜﺴﺎﻏﻦ
ﻋﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  – 2026ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن
ﻳﺴﻬﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻳﻀﻴﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ
ً
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﻳـﻀــﺎ ﻓــﺮص ﻋﻤﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
إﻧﻬﺎ ﺳــﻮف ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻌﻤﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ 800
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺗﺎﻧﻮﻏﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺤﻮل ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ إﻟــﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺗﻤﺘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة
ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻛﺎﻧﺖ
اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻗ ــﺪ ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻷﺳـ ـﺒ ــﻮع اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ إﻧـﻬــﺎ
ً
ﺳﺘﻨﺸﺊ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  800ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ
ﺗﺸﺎﺗﺎﻧﻮﻏﺎ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﻴﺴﻲ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ
ﺧﻠﻖ ﻧﺤﻮ  1000ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ.

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ اﻟﻨﺎﻋﻢ

ﻣﺼﻨﻊ ﺟﻴﻨﺰ دﻧﻴﻢ

ﻣ ـﺼ ـﻄ ـﻠ ــﺢ ﻳ ـﺸ ـﻴ ــﺮ إﻟ ـ ـ ــﻰ ﺳ ـﻴ ـﻨ ــﺎرﻳ ــﻮ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ
اﻻﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻣ ـ ــﻊ اﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﺴــﻮق اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ ،أو
ﻓ ــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻟـﺠـﻤــﺮﻛــﻲ اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ،أو
ﻓــﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣـﻌــﺎ .إذا ﺑﻘﻴﺖ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﺴﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ،وأن ﺗﺼﺮح
ﺑـﺤــﺮﻳــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ ﻣــﻮاﻃ ـﻨــﻲ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد ،وأن
ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ،
وإذا ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
وﻗﻌﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﻗﺒﻞ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﻳﺤﻈﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.

ﻓﺸﻞ اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻨﻬﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
●

ﻛﺎﻳﻞ ﺗﻮرﺑﻲ  -ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ

ﺑــﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻲ إﻋــﻼﻧــﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻼت
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺎرات ﻣﺜﻞ "ﻧﺤﻦ
ﻣﺜﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰات إﺿﺎﻓﻴﺔ" "We’re like
."Bitcoin, but with features X,Y, and Z
وﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺸﻴﺮ ﻣﺮوﺟﻮ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟــﻰ أن اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ وﻋﺘﻴﻘﺔ
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺳﻤﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺒﺎرﻋﺔ أو رﺧﺺ اﻟﺼﻔﻘﺎت ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺧﺒﻴﺮ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﻮك ﺳﺘﺮﻳﻢ أﻧﺪرو ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا ﻫﻨﺎك
ﺛﻤﺔ ﺳﺒﺐ وراء ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺘﻘﺎد ﻋﻤﻠﺔ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﻴﺰات.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ دوﻏﻼس ﺗﺎﻣﺎن ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺪﻳﺚ
ﻣﻮﻧﻴﺮو ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺷﺮح ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا اﻟﻔﻮارق
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ
اﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ وإﻟﻰ ﻋﺪد ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻣﻦ
ً
اﻟﻌﻤﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ .وﻧﻈﺮا ﻷن ﻫﺬه
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﺟﺮت ﺣﻮل اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط
اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﺣﻮل ﻣﻴﺰة
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻃﺮح ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ
أي ﻣﻴﺰة أﺧــﺮى ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻃﻮرﺗﻬﺎ أي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

ﻧﻘﻄﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
ﻣ ــﻊ ﺗ ــﺎﻣ ــﺎن ،ﺗ ـﻨ ــﺎوﻟ ــﺖ اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﻴﺰان ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ .إذ أوﺿﺢ
ﺑــﻮﻟ ـﺴ ـﺘــﺮا "أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ً
ﻧﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار وﻗﻮة
وﻃﻮل أﺟﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
– ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣـﻴــﺎن )أو اﻵن
ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗ ـ ـ ــﻞ( واﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻄﻮرو ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻫــﺬﻳــﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ،
وﻫ ــﻢ ﻳ ـﺤــﺎوﻟــﻮن اﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑــﺎﻻﻓ ـﺘــﺮاﺿــﺎت اﻟ ــﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ".
وﻳﺸﻴﺮ ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا ﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺪارﺟﺔ ﺑﺄن
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ أو اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﻛﻤﺎ ﻗﺎل وﻧﺴﺰ ﻛﺎﺳﺎرس ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻲ
ﺑﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ً
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺨﺰﻧﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ
ً
ووﺳﻴﻄﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺼﺮف.

ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﺳﺄل ﺗﺎﻣﺎن ﻣﺘﻰ
ﻳﻘﺮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
اﻟـﺠــﺬور اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ،إذ
إن اﻵﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ﻳ ــﻮﻟ ــﻮن ﻣ ـﻴــﺰة
اﻟ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻮﺻ ـ ـﻴـ ــﺔ أﻫـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ
ﺗ ـ ـﻔـ ــﻮق أي ﺷـ ـ ــﻲء آﺧ ـ ــﺮ.
ورد ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا ﺑﻘﻮﻟﻪ "إن
اﻟـ ـﻔ ــﺎرق اﻟ ـﻤ ـﻬــﻢ ﺑ ـﻴــﻦ ﻣﺎ
ﺗ ـﻘــﻮم ﺑ ــﻪ ﺑـﺘـﻜــﻮﻳــﻦ وﻣــﺎ
ﺗـ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ــﻪ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼت اﻻﻓـﺘــﺮاﺿـﻴــﺔ
اﻻﺧ ـ ـ ـ ــﺮى ﻫـ ــﻮ أﻧـ ـﻨ ــﺎ ﻓــﻲ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻻ ﻧﺪﻣﺮ اﻟﻨﻈﺎم".
وﻓـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ــﺖ ﻻﺣـ ـ ــﻖ ﻗ ــﺎل
ﺧﺒﻴﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓــﻲ ﺑﻠﻮك
ﺳﺘﺮﻳﻢ "إن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
اﻟـ ــﺬﻳـ ــﻦ أﻋ ــﺮﻓـ ـﻬ ــﻢ ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺼ ـﻔ ــﻮن ﺑ ـﻌــﺪم
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ – ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ – ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮون
إﻟــﻰ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻵن ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻔﺸﻞ ،أو رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﻓﺸﻠﻬﺎ وﻫﻲ أﺷﺒﻪ ﺑﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ".
وﻣﻀﻰ ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه
ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮة

ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻠﺖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ.
ً
ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺪ ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.
ً
وﻗﺎل ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا "ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﺒﻜﺔ وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﺑﻘﺪر ﻳﻔﻮق
اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﺒﺎدﻻت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
ً
ً
وأﺿﺎف ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا ﻗﺎﺋﻼ ،أن ﻫﻨﺎك اﻟﻤﺰﻳﺪ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻳﻔﻮق ﻧﻤﻮ أي ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻤﻠﺔ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ أﻛﺒﺮ
ﺑﻘﺪر واﺳﻊ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺤﻘﻖ أرﺿﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ.
وﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺤﺠﻢ ،ﺷﻜﻠﺖ
ً
ً
ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺤﺮوب اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2015إﻟﻰ  2017وﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻄﺎف ﺑﺨﻠﻖ ﺑﺪاﺋﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺎش
)اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻘﺖ اﻟﻀﺮر ﺑﺒﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ(.
واﻟﻼﻓﺖ أن ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﺎﺗﻮﺷﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﺎﺗﻮ
ً
ﻋﻠﻖ ذات ﻣﺮة ﻗﺎﺋﻼ ،إن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺮﻗﻤﻲ
ً
اﻟﻨﻘﺪي ﻗﺪ "ﻳﺰدادون ﻃﻐﻴﺎﻧﺎ" ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إزاء
ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺎل ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺪﻳﺚ

ﻣﻮﻧﻴﺮو "إﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ أي ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ
ً
اﻷداء" .وﻻﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إرﺟﺎع اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﺒﺘﻜﻮﻳﻦ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ وراء وﺟﻮد
رﻏـﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﻈــﺎر ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺒـﺤــﺚ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﺘﺸﻒ
أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺪر
أﻛﺒﺮ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻴﺰة ﺟﺪﻳﺪة أو ﻳﺒﺘﻜﺮ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ أو ﺳﻨﻮات ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻴﺰة .واﻟﺘﺤﺴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ً
ً
اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻔﻴﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻓﻬﻮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ،
اﻟــﺬي ﻧﺸﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻮﻟﺴﺘﺮا
ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻘﺪم ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﺑﻄﺌﻴﺔ
ً
ﺟﺪا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﺎرﺟﻲ ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻨﻮات.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮق
 Lightning Networkرد ﺑـﺘـﻜــﻮﻳــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻘــﻮل،
إن اﻟـﻌـﻤــﻼت اﻷﺧـ ــﺮى أﺳ ــﺮع وأرﺧـ ــﺺ )وﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﺪ
ﺗﺨﻄﺖ دﻓﻌﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ أون ﻻﻳﻦ(
ﻛﻤﺎ أن ﺑﻮﻟﺴﺘﺮ ﻗــﺎم ﺑﻌﺮض ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟــﻰ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺷﻨﻮر وﺗﺎﺑﺮوت.

١٤
اﻗﺘﺼﺎد
رﺋﻴﺲ »اﻟﻔﺪراﻟﻲ« :ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻹﻏﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻜﺮر
دلبلا

•
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»اﻟﺤﺠﺞ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺿﻌﻔﺖ وﺳﻨﺘﺄﻧﻰ ﻓﻲ رﻓﻌﻬﺎ«
أﺑـﻘــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ »اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي« اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻋﻠﻰ أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة دون
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ أﻣﺲ اﻷول ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل،
إﻧﻪ ﺳﻴﺘﺄﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل
آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺻــﺎﻧـﻌــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘــﺪﻳــﺔ
ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺣ ـﺘ ـﻴ ــﺎﻃ ــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺎن أﻣـ ـ ــﺲ ،ﺑـﻌــﺪ
اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،إﻧﻪ »ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ واﻟ ـﻤ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ واﻧ ـﺤ ـﺴ ــﺎر اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط
اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓــﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺻـﺒــﻮرة« ﻓﻲ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺮ زﻳﺎدات اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وأﺑﻘﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة

اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻟ ــﻺﻗ ــﺮاض ﻟـﻠـﻴـﻠــﺔ واﺣـ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻧـﻄــﺎق
ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻳﺘﺮاوح ﻣﻦ  2.25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  2.50ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ .واﺗﺨﺬت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع.
ورﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أرﺑﻊ
ﻣﺮات اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ وأﺷﺎر ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺳﻴﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻗــﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ً
أﻳـ ـﻀ ــﺎ إﻧـ ــﻪ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺧ ـﻔ ــﺾ ﻣـﻴــﺰاﻧـﻴـﺘــﻪ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺗﻴﺮة
»ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأﻓـ ـ ــﺎد رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ـﻔ ــﺪراﻟ ــﻲ ﺟ ـﻴ ــﺮوم ﺑ ـ ــﺎول ﺑــﺄن
اﻟﺤﺠﺞ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺿﻌﻔﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ.

ً
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻛﺪ ﺑﺎول أن اﻟﻔﺪراﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺄﺧﺬ أﺑﺪا
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻗﺎل إﻧﻪ ﻻ
ً
ً
ﻳــﺮى ﺗﺄﺛﻴﺮا داﺋﻤﺎ ﻹﻏــﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ
ﻳﺤﺪث ﻣﺮة أﺧﺮى.
وارﺗﻔﻌﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل
ﺗﺪاوﻻت اﻷرﺑﻌﺎء ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﻓﺼﻠﻴﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وزادت ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﺪراﻟﻲ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺴﻪ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول.
وﺻﻌﺪ »داو ﺟﻮﻧﺰ« اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.8ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ أو  435ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  25015ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ
»ﻧﺎﺳﺪاك« ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  154ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ
ً
 7183ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ » «S&P 500اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو  41ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  2681ﻧﻘﻄﺔ.

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ »أﺣﻠﻢ أن أﻛﻮن«
ﻳــﻮاﺻــﻞ ﺑﻨﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻼم اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ »أﺣﻠﻢ
أن أﻛـ ــﻮن« اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤــﺮة ﻣـﻨــﺬ ﺧﻤﺲ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﻮات ،وﻗـ ـ ــﺎم ﺑ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪة ﺟــﻮن
داﻧﻴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻪ وﺷﻐﻔﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء.
وﻗ ــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن أﻣ ــﺲ ،إن
ﺟ ــﻮن اﻟ ـﺒــﺎﻟــﻎ ﺧـﻤــﺲ ﺳ ـﻨ ــﻮات ﻣﻦ
ً
اﻟـﻌـﻤــﺮ ،ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋــﻼﺟــﻪ ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟ ــﻸﻃـ ـﻔ ــﺎل ،وﻗ ـ ــﺪ ﺗ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺖ إدارة
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﺸﺎب
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺼﺎﻋﺪ زاك اﻟﻤﻮﺳﻮي
وﻓﺮﻗﺘﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ّ
وﻋﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺟ ــﻮن ،وﺗــﻢ اﻻﺗـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ
ﻣ ـﻔــﺎﺟــﺄة ﻟ ــﻪ وإﻗ ــﺎﻣ ــﺔ وﺻ ـﻠ ــﺔ ﻓﻨﻴﺔ
أﻣﺎم أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ واﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﺠﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣـﻠـﻤــﻪ ﺑــﺎﻟـﻐـﻨــﺎء ﻣ ــﻊ ﻓﺮﻗﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وأﻣﺎم ﻣﺤﺒﻴﻪ.
وﻓ ــﺎﺟ ــﺄ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺳ ــﻮي ﺟ ـ ــﻮن ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻴﺚ ﻋــﺮف ﻟﻪ أﻏﺎﻧﻴﻪ
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎم ﺟﻮن ﺑﺄداﺋﻬﺎ
ً
ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ،
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﻗ ــﺎﻣ ــﺖ ادارة اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ـﻤ ـﻔــﺎﺟــﺄﺗــﻪ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ زي

اﻟﻄﻔﻞ ﺟﻮن ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟـﻜــﺮﺗــﻮﻧـﻴــﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻣـﺠـﺴــﻢ ﻟـﻬــﺎ وﻣﺠﺴﻢ
ً
آﺧﺮ ﻟﺠﻮن ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮا وﺟﻌﻠﻪ
ً
ﻳﺸﻊ ﻓﺮﺣﺎ ﻃﻮال اﻟﺤﻔﻞ .واﺳﺘﻤﺘﻊ
أﺻـ ــﺪﻗـ ــﺎء ﺟ ـ ــﻮن ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﻔــﻰ
ﺑـﻌــﺮض ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷوﻟـ ــﻰ ،وﻣﻤﺎ
ً
ﻻﺷـ ــﻚ أﻧـ ــﻪ ﺗـ ــﺮك ﺻـ ــﺪى إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺎ
ً
ﺳﻴﺒﻘﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ وﻗﺘﺎ
ً
ﻃﻮﻳﻼ ،أﻣﺎ ﺟﻮن ﻓﻘﺪ ﻗﺪم ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ
أﻏﺎﻧﻴﻪ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ وﻏﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻪ
ً
ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ.
وﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟــﻮان اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ» :ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮة ﻧﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﻢ ﻃﻔﻞ ﻧﻔﺨﺮ
ﺑﻤﺒﺎدرﺗﻨﺎ وﻧﻌﺘﺰ ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ،إن اﺣﻼم
اﻷﻃﻔﺎل ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻨﺎ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ أﻫﻢ اﻧﺠﺎز ﻟﻨﺎ ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« .وأﺿﺎﻓﺖ
اﻟـﻌـﺒــﺪاﻟـﺠـﻠـﻴــﻞ ،أن ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣ ــﻼم
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳـﻨــﻮات ﺣﻘﻘﻨﺎ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة أﺣﻼم ﻋﺸﺮات اﻷﻃﻔﺎل
وﻣ ــﺎ زﻟ ـﻨــﺎ ﻧﻄﻤﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺣــﻼم
أﻃﻔﺎل أﻛﺜﺮ ﻷن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ
ﻫﻲ أن ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ ﺳﻌﺪاء وﻳﺤﻴﻮن
ﺣﻴﺎة ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ.

وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺟﻮن »اﻟﺬي
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﻳﺼﻌﺐ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻳـ ـ ــﺮاه أﻻ ﻳ ـﺤ ـﺒ ــﻪ ،ﻓـﻠــﺪﻳــﻪ
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺳــﺎﺣــﺮة وﺣـﻀــﻮر ﻣﻤﻴﺰ
وﺣﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻗﻮة ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﻤﺮض ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ﺳــﻮاه«.
وذﻛﺮت أن رؤﻳﺔ ﺟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح
ً
ﻳﻐﻨﻲ وﻳﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﻳﻌﺪ إﻧـﺠــﺎزا
ً
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪا ﻳـﺤـﺴــﺐ ﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة »أﺣ ـﻠــﻢ
أن أﻛ ــﻮن« ،ﻓﻨﺤﻦ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﻣﻊ
اﻷﻃ ـﻔــﺎل ،وﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑــﺄن اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
ﻃﻔﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﺗﻮازي أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﻌﻼج إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻛﺜﺮ ،ﻛﻤﺎ

أﻧـﻨــﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑـﻤــﺮاﻋــﺎة اﻟـﻈــﺮوف
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻷﻧﻨﺎ ﻣﺆﻣﻨﻮن
ﺑﺄﻧﻬﻢ أﻗﻮﻳﺎء ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪي اﻟﻤﺮض،
وﺑﺄن ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﻹﻇﻬﺎر ﻗﻮﺗﻬﻢ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻌﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ» :اﻟـﻴــﻮم
أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ً
ً
ﻣ ـﻐ ـﻨ ـﻴ ــﺎ ﻣ ـﺸ ـﻐ ــﻮﻓ ــﺎ اﺳـ ـﻤ ــﻪ ﺟـ ــﻮن،
ﺳﻴﻤﻸ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺟﻤﻴﻠﺔ
وﻧ ـﺤــﻦ ﺳ ـﻌ ــﺪاء ﻟ ـﻔــﺮﺣــﻪ ،ﻋـﻠــﻰ أﻣــﻞ
أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻢ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﺑﺸﻔﺎﺋﻪ
ً
ﺗ ـﻤ ــﺎﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮض« .وأﺿ ــﺎﻓ ــﺖ:
»ﻧ ـﺤــﻦ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺒــﺎدرﺗ ـﻨــﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ
ﻟﻘﺎءات ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ أﻃﻔﺎل ﺟﺪد ﻋﻠﻰ
أﻣﻞ أن ﻧﺴﺎﻫﻢ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻛﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻟﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ أﻟﻤﻬﻢ
ً
ﻟﻴﺸﺮﻗﻮا ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أﻃﻔﺎﻻ أﺻﺤﺎء
وﺳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪاء« .وﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑ ـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ وﺑﻴﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﺟﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت »ﻛﺎﺗﺶ« اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓــﻲ رﻋــﺎﻳــﺔ اﻷﻃـﻔــﺎل اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ً
أﻣــﺮاﺿــﺎ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﺨﻀﺮي :ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻤﻴﺰ

ﻧﺒﻴﻞ اﻟﺨﻀﺮي

ذﻛ ـ ــﺮ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ دازﻟـ ـﻴـ ـﻨ ــﻎ ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴــﻢ
اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وﺷﺮﻛﺔ اﻧﻔﻮﻻﻳﻒ
ﻟــﻼﺳـﺘـﺸــﺎرات ﻧﺒﻴﻞ اﻟـﺨـﻀــﺮي أن ﻣﻌﺮض
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟـﻘــﺎدم ،واﻟــﺬي
ﻳﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزارة اﻹﻋ ــﻼم ،وﻳﻌﻘﺪ ﻣــﻦ ٢٠
ﺣ ـﺘــﻰ  ٢٢ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺮ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﻣـﻌــﺮض
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺸﺮف ،وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ،
ﺳﻴﻜﻮن ذا ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎص وﻣﻤﻴﺰ ،وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ
ﻟﻪ أن ﺣﺪث ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻤﻴﺰ.
وﺻﺮح اﻟﺨﻀﺮي ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣــﺮص ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺸﻜﻞ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ

ﻋـ ــﺎم» ،ﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ اﻧ ـﻨــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻧﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
وزﻳﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«.
وأوﺿــﺢ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺟﺂت
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﻀﻮر ،ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺤﺐ ﻳﻮﻣﻲ
ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺗ ــﺬاﻛ ــﺮ ﻃـ ـﻴ ــﺮان وﻛ ــﻮﺑ ــﻮﻧ ــﺎت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ،
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ
ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬــﻮر اﻟ ـﻜــﺮﻳــﻢ دﺧـ ــﻮل اﻟ ـﺴ ـﺤــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺤﻀﻮر ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﻨﺎك »اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺮﺣﻼت ،واﻟﺘﻲ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﻢ ﻛﻄﺎﻗﺎت وﻃﻨﻴﺔ

ذات ﺣ ــﺲ ﺳ ـﻴــﺎﺣــﻲ ﺗــﺮﻓ ـﻴ ـﻬــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺘــﺎج ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ودﻋﻤﻬﻢ«.
وﻗـ ــﺎل إﻧ ــﻪ »ﺣـ ــﺎن اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﻟ ـﺼ ـﻨــﺎع اﻟ ـﻘــﺮار
ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أن ﻳﺘﺒﻨﻮا
اﻟ ـﻔ ـﻜــﺮ اﻟ ـﺤــﺪﻳــﺚ واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘــﺪم واﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨــﻲ ﻋﻠﻰ
أ ﺳــﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻓﺮﺻﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر
واﻟـﻤـﺸــﺎرﻳــﻊ ،ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﻢ
وﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،دون اﻻﻟﺘﻔﺎت
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺟﻨﻮد
ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﻌﻄﺎء«.

وﻗﻔﺰ ﺳﻬﻢ »ﺑﻮﻳﻨﻎ« ) (BA.Nﺑﻨﺴﺒﺔ  6.2ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  387.7دوﻻرا ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻳﺮادات ﺗﺠﺎوزت ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻋﺎم .2018
وﻓـ ــﻲ اﻷﺳـ ـ ـ ــﻮاق اﻷوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ،ارﺗـ ـﻔ ــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ
»ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳــﻮروب  «600ﺑﻨﺤﻮ  0.36ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
أو ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ  358ﻧﻘﻄﺔ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ »ﻓﻮﺗﺴﻲ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )(107 +
ﻧﻘﺎط إﻟﻰ  6941ﻧﻘﻄﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ »داﻛﺲ«
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ) (37 -ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  11181ﻧﻘﻄﺔ ،وارﺗﻔﻊ
اﻟ ـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ »ﻛـ ــﺎك« ) (46 +ﻧـﻘـﻄــﺔ إﻟــﻰ
 4974ﻧﻘﻄﺔ.

ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول

»ﺑﻴﺘﻚ« ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌﺮض أﺳﺒﻮع
اﻟﻔﺮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑـ »اﻹدارﻳﺔ«

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ »ﺑﻴﺘﻚ« ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
ﺷﺎرك ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
)ﺑـ ـﻴـ ـﺘ ــﻚ( ،ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﻌ ــﺮض أﺳ ـﺒ ــﻮع
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ وا ﻟـﻔــﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ،
اﻟــﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ راﺑﻄﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮم اﻹدارﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﺧﺘﺘﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ أﻣﺲ.
ﺟـ ـ ـ ــﺎء ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ﺿ ـ ـﻤـ ــﻦ ﺟـ ـﻬ ــﻮد
»ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« ﻻﺳـﺘـﻘـﻄــﺎب اﻟـﻌـﻨــﺎﺻــﺮ
اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﻤـﻴــﺰة،
وﺗــﺪرﻳـﺒـﻬــﻢ وﺗــﺄﻫـﻴـﻠـﻬــﻢ ،وﻛــﺬﻟــﻚ
اﻃ ــﻼﻋـ ـﻬ ــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺳـ ـ ــﻮق اﻟ ـﻌ ـﻤــﻞ
واﻟ ـﻔ ــﺮص اﻟــﻮﻇـﻴـﻔـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘــﺎﺣــﺔ،
وﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ــﻲ
اﻻﺳـ ــﻼﻣـ ــﻲ ،واﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ﺑــﺎﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ــﺎص ،وﺗـ ـ ــﺄﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪا ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪور
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟـ »ﺑﻴﺘﻚ« واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣــﻦ ا ﻟـﺸـﺒــﺎب،
واﻟ ـﺸــﺮاﻛــﺔ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻚ و«اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ«.
وأﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻋـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ د.
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎري اﻟ ـ ـﻬـ ــﺎﺟـ ــﺮي ،ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد
»ﺑـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻚ« وﻣـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎرﻛـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻪ ﻓ ــﻲ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺮﻳﺺ داﺋﻤﺎ
ﻋـ ـﻠ ــﻰ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺎ ﻓــﻲ
ﻛ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﺑﻲ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ و ﺟــﻮده

داﺋ ـﻤ ــﺎ ﻣـﺤــﻞ ﺗــﺮﺣـﻴــﺐ وﺣ ـﻔــﺎوة
وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻤﻬﻢ اﻟ ــﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻓﻲ
اﻻ ﺳـ ــﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﺑـ ـﺤـ ـﻴ ــﺚ اﺻ ـ ـﺒ ـ ــﺢ أﻫ ـ ـ ـ ــﻢ وأﻛ ـ ـﺒـ ــﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﺬا ﻓﺨﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـ ــﻲ واﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻄـ ــﺎع اﻟـ ـﺨ ــﺎص
اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻲ واﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ
اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﺷ ــﺎرك ﻣﻮﻇﻔﻮ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻓﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ واﻋﻤﺎل
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻚ وﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﻮﻣـ ــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗ ــﻪ
وﻣـﻨـﺘـﺠــﺎﺗــﻪ وﺳ ـﺒــﻞ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة
ﻣـﻨـﻬــﺎ ،ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻼﺋﻢ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.
وﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض ﻗﺪم ﻣﻤﺜﻠﻮ
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻧﺒﺬة
ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺘــﻮﻇ ـﻴــﻒ وأﻫـ ــﻢ اﻟ ـﺸــﺮوط
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق
ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ ﻓ ــﻲ »ﺑ ـﻴ ـﺘ ــﻚ« ،وأﻫـﻤـﻴــﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت ،وﺿـ ــﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎر اﻟ ــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔ ــﻲ وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ
ا ﺧـﺘـﻴــﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ،
وﻣـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻲ ﻣ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـﺴ ــﻮق

اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗــﺆﻛــﺪ ﻣـﺸــﺎرﻛــﺔ »ﺑـﻴـﺘــﻚ« ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺮض اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ
ﻟ ـﺘ ـﻌــﺰﻳــﺰ دوره ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ﻣــﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﻬﻮد
ﺗــﻮﻇ ـﻴــﻒ اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءات اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ،
وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص أﻣــﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـﺴ ـ ــﺎت ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻄ ــﺎب
اﻟ ـﺸ ـﺒــﺎب اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ وﺗـﻄــﻮﻳــﺮ
اﻟﻜﻔﺎءات ،وﺻﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات وﻓﻖ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻟ ـﻘــﻲ ﺟ ـﻨــﺎح »ﺑ ـﻴ ـﺘــﻚ« إﻗـﺒــﺎﻻ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻦ زوار اﻟ ـﻤ ـﻌــﺮض ﻣﻦ
اﻟ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺔ واﻻﺳ ـ ــﺎﺗ ـ ــﺬة ،وﺗ ــﺮﻛ ــﺰت
اﻻﺳ ـﺌ ـﻠ ــﺔ واﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔـ ـﺴ ــﺎرات ﻋﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ وﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ
اﻻﻗ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ــﺎدﻳـ ـ ـ ــﺔ ،وﺧـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎﺗـ ـ ــﻪ
وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟ ـ ــﻰ أﻧ ـﺸ ـﻄ ـﺘ ــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮق اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠ ــﻲ واﻷﺳ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮك »ﺑﻴﺘﻚ«
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻫﻢ
وأﺑ ــﺮز اﻻﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻢ ﻋﺮض ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻻت اﻟـﺼـﺤــﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﺳﻔﻴﺮ  Ooredooﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ »زﻳﻦ« ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم
اﻷول ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻃﻴﺎب اﻟﻤﺮﺷﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺳﻔﻴﺮ  Ooredooاﻟﻔﺎرس اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ راﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي
ﺣﻘﻖ ﺳﻔﻴﺮ  Ooredooاﻟﻔﺎرس اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ راﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻃﻴﺎب اﻟﻤﺮﺷﻮد ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ،واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ
ﻣﻀﻤﺎر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ،وﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن
واﻟﻔﺎرﺳﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ وﻟﻴﺪ اﻟﻤﺮﺷﻮد ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﻜﺄس وﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔﺎرس اﻟﺤﺴﺎوي ،وﻋﺒﺮ اﻟﻤﺮﺷﻮد ﻋﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ،وﻫﻨﺄ اﻟﻔﺎرس
اﻟﺤﺴﺎوي ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول وﻓﻮزه ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة.
وأﺣــﺮز اﻟﻔﺎرس اﻟﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺴﺎوي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﻤﺮاﻛﺰ،
ﻣﺜﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺳﻴﻒ أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻘﻔﺰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع 145
ﺳــﻢ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ،وﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧــﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ،
وﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟــﺪرﻋـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ﻟﻘﻔﺰ اﻟـﺤــﻮاﺟــﺰ ،واﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻫﻼ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2017
اﻟﺘﻲ رﻋﺘﻬﺎ  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ.
وأﻛﺪت  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺎرب اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ،إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دورﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻃﻦ ،ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺳﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ،اﻟﺬي أﻛﺪ
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺨﺮ  Ooredooﺑﺴﺠﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺪﻋﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ،
ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم ﻫﺬه اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻧﺠﻼ اﻟﺠﺮﻳﻮي اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻵﺳﻴﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺒﻄﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﺬﻛﺮ أن  Ooredooاﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛـﺒــﺮ ﻣﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص
ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺒﺎب.

اﻟﻔﻠﻴﺞ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﻖ »زﻳﻦ« ﺧﻼل اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ »زﻳﻦ« ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻻ ﺣـﺘـﻔــﺎ ﻟـﻴــﺔ ا ﻟـﺘــﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ »اﻷﭬﻨﻴﻮز« ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ا ﻟـﻴــﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ا ﻟــﺬي ُﻳـﺼــﺎدف
 18دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﻞ ﻋــﺎم ،وذ ﻟــﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴــﺔ ﻟـﻨـﻔــﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻠﻴﺞ وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺑﺪاع اﻟﻠﻐﻮي
ﺣﻤﺰة اﻟﺨﻴﺎط.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻴــﺎن ﺻ ـﺤــﺎﻓــﻲ أﻣ ــﺲ،
إن ُﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟـﺜـﻘــﺎﻓـﻴــﺔ
أ ﺗــﺖ ﻣــﻦ ُﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣــﺮ ﺻـﻬــﺎ ﻋـﻠــﻰ د ﻋــﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺎت واﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻌ ـﻨــﻰ ﺑــﺎﻟـﻌـﻤــﻞ
ً
اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓ ــﻲ ،وﺧ ـ ـﺼـ ــﻮﺻـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻬ ـﺘ ــﻢ ﻟ ـﻨ ـﺸــﺮ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎء
ﺑ ـﻬ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ـﻴــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ واﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ
ً
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻟـﻔـﺌــﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ و ﺧـﺼــﻮ ﺻــﺎ ﻓﺌﺔ
ً
أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪارس ،إذ أﺗﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ
اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺬي
ﺣﺪدﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ 18
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﻟـﻔـﻌــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗـﻀـ ّـﻤـﻨــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
وإﺛـ ــﺮاء اﻟ ـﻤ ـﻬــﺎرات اﻟـﻠـﻐــﻮﻳــﺔ ﻟ ــﺪى اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ،ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻬﺎدﻓﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺷﻤﻠﺖ ﻓـﻘــﺮة ا ﻟـﺨــﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ و ﻗ ــﺮاء ة اﻟﻘﺼﺺ
اﻟـﻘـﺼـﻴــﺮة ﺑــﺎﻟـﻠـﻐــﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻔـﺼـﺤــﻰ وﻓـﻘــﺮة

اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮاء ة اﻟـ ـ ُـﺤـ ـ ّـﺮة ﻟـﻠـﻜـﺘــﺐ واﻟ ـﻘ ـﺼ ــﺺ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ،إذ ﺣﺮﺻﺖ »زﻳﻦ« ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إرﺳ ــﺎل اﻟــﺮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة
» «SMSﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ ،إ ﺿــﺎ ﻓــﺔ إ ﻟــﻰ ُﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ُ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.
وأﻛ ــﺪت اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ أن دﻋـﻤـﻬــﺎ ﻟـﻬــﺬه اﻟـﻤـﺒــﺎدرة
أﺑ ــﺮز ﻣ ــﺪى اﻟ ـﺘــﺰاﻣ ـﻬــﺎ ﺑـﻤـﻤــﺎرﺳــﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ،ﻓــﺎﻟـﺸــﺮﻛــﺔ ﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة ،وﻟـﻤــﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﺑ ــﺪاع
ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓــﺮاد ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗـﺴـﻌــﻰ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ إﻟــﻰ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﻣ ــﻊ أﻛ ـﺒــﺮ ﻋ ــﺪد ﻣـﻤـﻜــﻦ ﻣ ــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠــﻒ اﻟ ـﺸــﺮاﺋــﺢ،
وﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺗﻤﺎرس دورﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ً
ا ﻟـﻌــﺪ ﻳــﺪة و ﺧــﺎ ﺻــﺔ ﺗﻠﻚ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ّ
وأﻛــﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
وﻓ ــﻖ أﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ ،إذ ﻟــﻦ ﺗـ ّـﺪﺧــﺮ
ً
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﻞ
ﺟﻬﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻓﻜﺮة ورؤﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮاﺣﻲ اﻹﺑﺪاع
ُ
وﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻌﺔ اﻟﻮﻃﻦ.
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نالت «ليلة العزف على
راجحة تؤكد يستعد الفنان عبد الله
المخرجة ليال ِّ
القانون» للعازف الكويتي
أنها محاربة في فنها وترى الطراروة لتصوير دوره
أن نادين لبكي ذكية وإليسا في مسلسل « أمنيات بعيدة» د .بسام البلوشي إعجاب
أفضل فنانة.
الجمهور في «اليرموك
مع الفنانة هدى حسين
الثقافي».
والمخرج محمد القفاص.

جوليا روبرتس :لست مدمنة لمواقع
التواصل مثل بعض النجوم
بـ ــدأت نـجـمــة األوسـ ـك ــار الـشـهـيــرة
جــول ـيــا روب ــرت ــس اس ـت ـخ ــدام مــوقــع
"ان ـس ـت ـغ ــرام" م ـنــذ  7أش ـه ــر تـقــريـبــا،
و هــو مــا جعلها قريبة مــن محبيها
ومعجبيها بشكل أكبر ،حيث تحرص
على التواصل معهم يوميا ،من خالل
صورها الجديدة أو أخبار تحركاتها.
وأكـ ـ ـ ــدت ج ــول ـي ــا ( 51ع ـ ــام ـ ــا) ،فــي
تصريحات صحافية ،أنها تستمتع
باستخدام "انستغرام" ،لكنها "ليست
مدمنة" مثل النجوم اآلخرين.
وقالت إنها كانت تتحدث مع إحدى
صديقاتها المقربات ،وأكــدت لها أن
مــن الـجـيــد أن ـهــا ال تـشـعــر بالضغط
أو المسؤولية ،مضيفة" :أفعل كل ما
أستطيع عندما أتـمـكــن ،لــذلــك األمــر
ممتع بالنسبة لــي فــا أشعر وكأنه
عمل ملتزمة به".
يــذكــر أن صـفـحــة روب ــرت ــس تضم
أكثر من  4.7ماليين شخص ،وقامت
الـنـجـمــة الـشـهـيــرة بـنـشــر  98صــورة
فقط عليها.
من جهة أخرى ،أكدت روبرتس أنها
لن تعود للموسم الثاني من مسلسل
أمازون التلفزيوني "."Homecoming
وتؤدي فيه دور هايدي ،اختصاصية
ف ــي مــركــز ال ــدع ــم االن ـت ـقــالــي لـلــوطــن،

وهو مرفق لمجموعة تساعد الجنود
ف ــي االن ـت ـق ــال إل ــى ال ـح ـيــاة الـمــدنـيــة،
ويتضمن فريق الممثلين :ستيفان
جيمس وسيسي سباسيك وبوبي
كانافال وديــرمــوت مولروني وشيا
ويجام.
ونقلت مواقع أميركية متخصصة
أنه من غير الواضح إن كانت السلسلة
ستشهد انسحابا لممثلين رئيسيين
آخ ــري ــن .وب ـي ـن ـمــا رف ـض ــت "أم ـ ـ ــازون"
التعليق على تلك األنباء قال مصدر
بالشركة إن العقد األولي مع روبرتس
كان لموسم واحد فقط ،ولم يتضمن
اإلشارة إلى مواسم متعددة.
وك ــان ــت هـ ــذه أول ب ـطــولــة مطلقة
ف ــي سـلـسـلــة تـلـفــزيــونـيــة لــروبــرتــس،
الحاصلة على جائزة أوسكار ألفضل
ممثلة لعام  ،2000عن دورها في فيلم
"إيرين بروكوفيتش".
ي ـ ــذك ـ ــر أن آخ ـ ـ ـ ــر أف ـ ـ ـ ـ ــام ال ـن ـج ـم ــة
األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة كـ ـ ــان "،"Ben Is Back
وت ــدور قصته حــول شــاب مضطرب
ج ـ ــذاب ي ـع ــود إلـ ــى عــائ ـل ـتــه ف ــي ليلة
الكريسماس ،فتحدث عدة مفارقات
ومفاجآت وسط األسرة.
وتجسد روبرتس دور األم "هولي"،
التي تسعد بعودة ابنها بين وترحب

ب ــه ،لـكـنـهــا س ــرع ــان م ــا تـكـتـشــف أنــه
ي ـت ـع ــرض ل ـ ـ ــأذى ،وي ـع ــان ــي الـكـثـيــر
مــن الـمـشـكــات ،وعليها خ ــال وقــت
قـصـيــر ج ــدا أن ت ـقــاتــل ال ـظ ــروف من
أجل أن تساعد ابنها وتنقذ أسرتها
من االنهيار.
وي ــرك ــز ال ـف ـي ـلــم ال ـ ــدرام ـ ــي ،وم ــدت ــه
ساعة و 43دقيقة ،على األحــداث في
 24ساعة مصيرية على األم أن تفعل
ال ـك ـث ـي ــر خ ــال ـه ــا ل ـت ـح ـقــق ألســرت ـهــا
االستقرار والحماية.
وي ـشــارك روبــرتــس بـطــولــة الفيلم
ك ــاث ــري ــن ن ـي ــوت ــن وال ـ ـشـ ــاب ال ـمــرشــح
ل ــأوس ـك ــار ل ــوك ــاس ه ـي ــدج ــز ،ال ــذي
يؤدي دور االبن بين ،وكورتني بي.
فانس ،وهو من إخراج بيتر هيدجز
المرشح لألوسكار والذي كتب أيضا
سيناريو الفيلم.

جوليا روبرتس

كاتي بيري تتصدر أعضاء لجنة تحكيم
برنامج «»American Idol

كاتي بيري

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "American
 "Idolصورا خاصة بجلسة تصوير نجوم برنامج
المسابقات األشهر عالميا في موسمه السابع
عشر هذا العام ،والتي تصدرتها النجمة العالمية
كــاتــي ب ـي ــري ،ال ـم ـشــاركــة كـعـضــو لـجـنــة تحكيم
البرنامج ،إلى جانب العضوين ليونيل ريتشي
ولوك براين ،الثالثاء ،بوالية هاواي األميركية.
وأظهرت الصور أعضاء لجنة تحكيم البرنامج
وهــم يقومون بتصوير عــدد من المشاهد التي
س ـت ـتــم إضــاف ـت ـهــا ب ـعــد ذلـ ــك ب ــاإلع ــان ال ـخــاص
بالموسم الجديد ،وكانت الجلسة بأحد شواطئ
والية هاواي ،ومن المقرر أن يبدأ بث أولى حلقات
الموسم الجديد من البرنامج مطلع مارس المقبل.
وتـ ـح ــرص ك ــات ــي بـ ـي ــري ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل مــع
ج ـم ـهــورهــا بـنـشــر صـ ــور وف ـي ــدي ــوه ــات خــاصــة
بحياتها الشخصية والعملية ،عبر حساباتها

مارتن سكورسيزي استغرق  106أيام
في تصوير فيلم «»The Irishman

الـمـخـتـلـفــة عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وقامت بنشر عدد من الصور الخاصة بوصولها
لوالية هاواي عبر قصتها على "انستغرام" ،والتي
القت إعجاب اآلالف من متابعيها.
يذكر أن كاتي تستعد إلطــاق أغنية منفردة
جديدة تحمل عنوانا مختلفا " ،"365وتتعاون
فيها مــع النجم  ،zedوسجل النجمان األغنية
بــالـتـعــاون مــع "Universal Music Publishing
 ،"Groupوهي واحدة من أهم الشركات المعنية
بالموسيقى العالمية.
ونشر موقع " "idolatorأن من المقرر إطالق
األغنية في  7فبراير الجاري ،وكانت كاتي قدمت
عددا كبيرا من األعمال الغنائية الناجحة ،أبرزها
" "last friday nightو" "fireworkو""hot n cold
و" ،"roarوغيرها من األغنيات التي القت انتشارا
واسعا حول العالم.

من فيلم «»The Irishman

روزاريو داوسون

كاردي بي

أريانا غراندي

روزاريو داوسون انضمت كاردي تحيي حفل افتتاح انتقادات ألريانا غراندي
لفيلم « »Wireless Festival« »Zombieland 2بسبب وشم باليابانية
انضمت النجمة روزاريو داوسون ( 39عاما) لفريق
عمل فيلم " ،"Zombieland 2ولم يكشف حتى اآلن عن
أي تفاصيل خاصة بدورها.
ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم العالميين ،من
أبرزهم :إيما ستون وابيجال بريسلين وزوي داتس،
وغيرهم.
ُيذكر أن داوسون قدمت عددا كبيرا من األعمال الفنية
الناجحة التي تنوعت بين سينمائية وتلفزيونية ،ومن
أبرزها "."The Captive

أعلنت إدارة مهرجان " "Wireless Festivalلعام 2019
أهم النجوم الذين سيشاركون في الفعاليات التي ستبدأ
 5يوليو بلندن.
وتضم القائمة األولية للنجوم المشاركين في المهرجان
نجمة الراب الشهيرة كاردي بي ،التي استطاعت أن تمتلك
شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم خــال فترة قصيرة،
حيث تحيي كاردي حفال كبيرا مساء يوم االفتتاح.
كما يـشــارك فــي فعاليات الـمـهــرجــان النجم العالمي
ترافيس سكوت ،الذي يحيي بــدوره حفال ضخما مساء
السبت  6يوليو ،إلى جانب العديد من النجوم.

تلقت نجمة البوب األميركية أريانا غراندي انتقادات ،على
خلفية وشم دقته أخيرا يتضمن عبارة مكتوبة باألحرف
اليابانية تحمل إشــارة إلى نوع من المشويات اليابانية،
بسبب خطأ إمالئي.
فقد أرادت المغنية ( 25عاما) دق وشم على كف اليد يترجم
باليابانية عنوان أحدث أغنياتها ( 7رينغز).
ونشرت أريانا صورة الوشم عبر "إنستغرام" قبل حذفها
سريعا ،إثر تلقيها تنبيهات من مستخدمين لإلنترنت ،بأن
ما دقته ال يؤشر إلى عنوان األغنية ،بل إلى نوع من األطعمة
(أ ف ب)
اليابانية المشوية على الفحم.

رغم االنتقادات التي تتعرض لها شبكة
" "Netflixبــاسـتـمــرار فـقــد نـجـحــت مــؤخــرا
فــي الـتـعــاقــد مــع ع ــدد مــن عمالقة السينما
العالمية بفيلم سينمائي جــد يــد بعنوان
" ،"The Irishmanوهم روبــرت دي نيرو ،ال
باتشينو ،جــو بيشي ،وا لـمـخــرج العالمي
مــارتــن سـكــورسـيــزي ،وسيتم طــرحــه خالل
العام الجاري ،ويمثل التعاون األول للرباعي
معا بعمل سينمائي.
ووفقا لعدد من التقارير العالمية ،بلغت
الميزانية اإلنتاجية للفيلم المرتقب 175
م ـل ـي ــون دوالر ،وه ـ ــو م ــأخ ــوذ ع ــن أح ـ ــداث
حـقـيـقـيــة حـ ــول "فـ ــرانـ ــك ش ـ ـيـ ــران" وت ــورط ــه
فــي جــرائــم "عائلة بافالينو" ،وهــذه ليست
الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـج ـت ـمــع ف ـي ـهــا ه ــؤالء
الـنـجــوم بفيلم سـيـنـمــائــي ،وك ــان أشـهــرهــا
فيلم " "Casinoعــام  ،1995و""Goodfellas
عام .1990
وك ـ ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن تـ ـق ــوم شــركــة
" "Paramountب ــإ ن ـت ــاج ا ل ـف ـي ـل ــم ،إال أ ن ـهــا
رف ـض ـتــه ن ـظــرا ل ـلــزحــام ال ـشــديــد بـجــدولـهــا
اإلنتاجي ،لتقوم منصة " "Netflixبالتدخل
وشراء الحقوق الخاصة باإلنتاج والتوزيع
ً
ال ـس ـي ـن ـمــائــي لـلـفـيـلــم األكـ ـث ــر انـ ـتـ ـظ ــارا هــذا
الـعــام ،وســط توقعات بترشح الفيلم لعدد
من الجوائز العالمية نهاية العام الجاري،
ً
نظرا لقيمة األسماء التي يضمها ،خاصة
أنهم سبق أن حصلوا على جوائز األوسكار.
ويمثل الفيلم التعاون األول بين روبرت
دي ن ـيــرو وم ــارت ــن سـكــورسـيــزي مـنــذ آخــر
أعمالهما السينمائية " "Casinoعام ،1995
وي ـع ـت ـبــر ال ـع ـمــل رقـ ــم  25ب ـم ـس ـيــرة مــارتــن
سكورسيزي اإلخراجية.

ورف ـ ـ ــض ال ـم ـم ـث ــل الـ ـح ــائ ــز ع ـل ــى ج ــائ ــزة
األوسكار ،جو بيشي ،المشاركة في بطولة
ال ـف ـي ـلــم ألكـ ـث ــر م ــن  50م ـ ــرة إل ـ ــى أن أقـنـعــه
سكورسيزي بالمشاركة والعودة من تقاعده،
والفيلم سيمثل عودته مرة أخرى للسينما
منذ آخر أعماله السينمائية ""Love Ranch
عام .2010
كما ان الفيلم سيمثل المشاركة السابعة
بين النجمين روبرت دي نيرو وجو بيشي،
واألفــام الــ 6هي " "Raging Ballعام ،1980
" "Once Upon a Time in Americaعــام
 "Goodfellas" ،1984عــام "Casino" ،1990
عام  "A Bronx Tale" ،1995عام  ،1993و"The
 "Good Shepherdعام .2006
ويـ ــوثـ ــق ال ـف ـي ـل ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـ ــراب ـ ــع بـيــن
النجمين روب ــرت دي نـيــرو وال باتشينو،
وظهرا من قبل في "The Godfather: Part
 "2عام  ،Heat" 1995" ،1974و"Righteous
 "Killعام .2008
ورغم أن أبطال العمل انتهوا من التصوير
فـ ــإن ه ـن ــاك إشـ ــاعـ ــات ت ــؤك ــد ظ ـه ــور الـنـجــم
الـعــالـمــي ل ـيــونــاردو دي كــابــريــو ب ـعــدد من
المشاهد كضيف شرف ،وسيجسد شخصية
"روب ـ ـ ـ ــرت ك ـي ـن ـي ــدي" ن ــائ ــب ع ـ ــام الـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية األسبق.
يذكر أن مــارتــن سكورسيزي انتهى من
تصوير الفيلم ،واستغرق في تصويره ما
يـقــرب مــن  106أيـ ــام ،ليعد صــاحــب الــوقــت
األط ــول إلخ ــراج فيلم سينمائي بمسيرته،
وفيلم " "The Irishmanمقتبس عــن كتاب
بعنوان " "I Heard You Paint Housesعام
.2003

حبر وورق

بارباروسا
وقــف شقيقان على جــزيــرة لسبوس
اليونانية ينظران إلى األفق ،وقد ّ
شد
انـتـبــاهـهـمــا ض ــوء الـفـجــر ال ــام ــع من
بـعـيــد .ك ــان الـبـحــر مـصـنــع الـعـظـمــاء،
ً
وكــأنــه ك ــان م ـقــدرا لـهــذيــن الشقيقين
ً
أن ُيحتفى بهما يوما ما بوصفهما
أس ـط ــورت ـي ــن ف ــي ع ــال ــم ال ـب ـح ــر .نـعــم،
إن ه ـ ــذا سـ ـيـ ـح ــدث ،لـ ـك ــن بـ ـع ــد زم ــن
طــويــل .لــم يـكــن ل ــدى خـضــر وإل ـيــاس
أدنــى فكرة عــن تلك السفن الشراعية
ال ـع ـمــاقــة ال ـت ــي ت ـح ـمــل ال ـك ـن ــوز ،وال
حـتــى عــن الـسـفــن الضخمة المسيرة
ً
ب ــال ـم ـج ــاذي ــف الـ ـت ــي س ـت ـل ـعــب دورا
ً
اسـتـثـنــائـيــا فــي حـيــاتـهـمــا ،وستغير
مجرى التاريخ ،وهي تلقي المرساة
عند حلول المساء ،وتبحر عند بزوغ
ً
الـفـجــر .كــان شقيقاهما األك ـبــر سـنــا،
إسـ ـح ــاق وع ـ ـ ــروج ،ي ـع ــرف ــان مختلف
أنواع السفن التي أبحرت في البحار
العالية؛ مثل الزوارق الملكية الطويلة
والمراكب الشراعية والقراقير وسفن
المجاذيف والسفن الشراعية وسفن
ً
الـ ـح ــراق ــة ال ـح ــرب ـي ــة ،وأحـ ـي ــان ــا كــانــا
ي ـش ــاه ــدان س ـفــن ال ـغ ـل ـيــاس الـحــربـيــة
وسفن الغليون الشراعية وهي تبحر،
ً
ف ـضــا ع ــن سـفــن ج ــدي ــدة ف ــي الـبـحــر،
كما كانا يعرفان أسماءها وألوانها
وراياتها وأعالمها التي ترفرف على
قـمــة ال ـص ــاري أو ال ـش ــراع الـخـلـفــي أو
ً
ً
مقدمة السفينة ،وأحيانا أيضا كانا
ي ـشــاهــدان األس ــد الـمـنـحــوت المرعب
أو ال ـت ـنــان ـيــن ال ـم ـث ـب ـتــة ع ـل ــى مـقــدمــة
السفينة ،وقد حفظا عدد المجاذيف
عـلــى كــل سـفـيـنــة وع ــدد ال ــرج ــال عند
كـ ــل مـ ـ ـج ـ ــذاف ،وع ـ ـ ــدد األس ـ ـطـ ــح عـلــى
السفينة ،وكــانــا يتحديان بعضهما
حول من يعرف عدد المدافع المثبتة
على كل سطح.
ك ــان ك ــاف ــة س ـك ــان ال ـج ــزي ــرة يـعــرفــون
هـ ــؤالء األشـ ـق ــاء األربـ ـع ــة ال ـش ـج ـعــان؛
فـكــان اليونانيون واألت ــراك ينظرون
إلـ ـيـ ـه ــم ب ـ ــاحـ ـ ـت ـ ــرام شـ ـ ــديـ ـ ــد ،وك ــان ــت
ً
الـشــابــات مغرمات بهم أيـضــا .كانوا
أب ـن ــاء ي ـع ـقــوب أغـ ــا ،وكـ ــان الـكـثـيــرون
على الجزيرة – سـ ً
ـواء من المسلمين
أو المسيحيين ،أو التجار في الميناء
أو العبيد الذين يعملون في الحقول –
يـ ـع ــرف ــون أن هـ ـ ـ ــؤالء الـ ـشـ ـب ــان ذوي
ال ـش ـع ــور ال ـح ـم ــراء ،ال ــذي ــن يـشـبـهــون
بعضهم بـشــدة فــي المظهر،
س ـي ـص ـب ـحــون ذات ي ــوم
م ـ ــائـ ـ ـك ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــرس
ال ـج ــزي ــرة .كــان
ي ـع ـقــوب آغــا
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قــد خــدم كـفــارس فــي صـفــوف الـقــوات
الـ ـت ــي ف ـت ـحــت الـقـسـطـنـطـيـنـيــة تـحــت
إمــرة محمد الفاتح ،رحمه الله .وكان
ً
ً
رج ـ ــا وسـ ـيـ ـم ــا ،ذا ش ـع ــر كـسـتـنــائـ ّـي
ً
ال ـل ــون ،وم ـعــروفــا بـقــوتــه وشـجــاعـتــه.
ّ
استقر به المقام بعد مدة قصيرة
وقد
م ــن إن ـه ــائ ــه ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة في
لسبوس ،وتــزوج من أجمل امــرأة في
الجزيرة .وأنجبا أربعة فتية – يفصل
بـيــن كــل واح ــد منهم ثــاث سـنــوات –
ورث ـ ـ ــوا ع ـي ـنــي والـ ــدهـ ــم الــواس ـع ـت ـيــن
والــداكـنـتـيــن ،وشـعــر والــدتـهــم الناعم
األحمر اللون.
أصـ ـ ـ ّـر ي ـع ـق ــوب آغ ـ ــا ع ـل ــى أن يـمـتـهــن
أبناؤه حرفة ما؛ فبالنسبة إليه ،كانت
ً
حياة البحر مستبعدة تماما .لطالما
أخ ـبــرهــم أن ال ـب ـحــر ال ي ــرح ــم ،وأن ـهــم
إذا استسلموا لسحره فلن يـعــودوا.
ول ــم يـغـفــل ق ــط أن يـحــدثـهــم ع ــن عــدد
معاقل القراصنة المتزايد بين الجزر
في البحر المتوسط .وذكــر لهم كيف
أن قائدهم الشهير ،جــالــة السلطان
بــايــزيــد – أط ــال الـلــه عـمــره وحكمه –
بـ ــدأ ي ـت ـخــذ ت ــداب ـي ــر احـ ـت ــرازي ــة لـمـنــع
المسيحيين من التجارة بين الجزر،
ع ـل ــى أمـ ــل مـ ــلء خ ــزائ ـن ــه بـ ــاإليـ ــرادات
القادمة من كافة الجزر المتحدة تحت
حكمه .وقد أراد أن يرسخ لدى أبنائه
االع ـت ـقــاد بــأنـهــم يـعـيـشــون فــي حقبة
زم ـن ـي ــة ي ـج ـنــي ف ـي ـهــا ال ـع ــام ـل ــون فــي
البحر القليل من األموال.
ش ـع ــر ب ـق ـلــق ش ــدي ــد ،م ـث ــل الـكـثـيــريــن
آنـ ــذاك ،بسبب ق ــوات الـقــراصـنــة التي
ك ــان ــت ت ـن ـشــط ت ـح ــت قـ ـي ــادة ف ــرس ــان
رودس وصقلية وجنوة وكاتالونيا،
وقــراصـنــة فلورنسا الــذيــن ينشطون
ع ـنــد ث ـغــر مـضـيــق ال ــدردن ـي ــل وقـبــالــة
ج ــزي ــرة ل ـس ـب ــوس ،وي ـش ـن ــون غـ ــارات
ع ـلــى ال ـس ـفــن ال ـتــرك ـيــة ال ـع ــاب ــرة .وقــد
ً
ازداد هؤالء البحارة المارقون تهورا
وجرأة ،فتنقلوا بوقاحة في مياه كافة
حـكــام عــالـمـنــا األق ــوي ــاء والمبجلين،
ونهبوا البلدات الساحلية ،واختطفوا
الشبان والشابات األتراك لبيعهم في
أســواق العبيد في جنوة .وذات يوم،
ع ـنــدمــا اج ـت ــذب ي ـع ـقــوب آغ ــا اهـتـمــام
ابنه خضر ،قال:
{يــا بـنـ ّـي ،عندما يتمنون أن تأتيهم
ال ــري ــاح فـ ــإن ال ـع ــواص ــف سـتـبــاغـتـهــم
ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف ،وفـ ــي ال ـن ـهــايــة
س ـي ـت ـصــدى ش ـخــص م ــا ل ـهــم ويـضــع
ً
حدا لهذا اإلجرام}.
ومـ ـثـ ـلـ ـم ــا كـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـحـ ـ ــال فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــزر
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،س ـ ـ ــارت الـ ـحـ ـي ــاة عـلــى

ً
ج ــزي ــرة لـسـبــوس ب ـه ــدوء وغــال ـبــا ما
أط ــاع األب ـنــاء ك ــام آبــائ ـهــم .اتـبــع ابــن
ي ـع ـق ــوب الـ ـبـ ـك ــر ،إس ـ ـحـ ــاق ،نـصـيـحــة
ً
ً
والـ ـ ـ ــده وأض ـ ـحـ ــى ن ـ ـجـ ــارا بـ ــارعـ ــا بــل
واف ـت ـت ــح ورش ـ ــة ص ـغ ـي ــرة .أمـ ــا االب ــن
األصغر ،إلياس ،فقد حلم بأن يصبح
ً
إماما فشرع في حفظ القرآن الكريم.
وبــالـنـسـبــة إل ــى خ ـضــر ،فـقــد ك ــان من
المقدر له العمل في صناعة الخزف،
أو باألحرى هكذا تمنى والــده .أرسل
ّ
ابنه للتدرب تحت يد أشهر خزاف في
الجزيرة ،وناشد جماعة المصلين في
المسجد بالدعاء البنه بقبول العمل
في حرفته الجديدة .لكن ابنه الثاني،
ً
عــروج ،لم يكن مقدرا له طاعة والــده.
فقد انتقل مــن مهنة إلــى أخ ــرى ،مما
أثار سخط والده ،ثم اختار في نهاية
الـمـطــاف أن يقيم فــي الـســاحــل حيث
ً
قـضــى الـلـيــل ب ـع ـيــدا بــرفـقــة ال ـب ـحــارة.
ول ــزي ــادة الـطـيــن ب ـلــة ،فـقــد تــوقــف عن
ً
الذهاب إلى المسجد .ونــادرا ما كان
ً
يـعــود إلــى الـمـنــزل أي ـضــا .األم ــر الــذي
ً
جعل يعقوب آغــا محبطا وهــو الــذي
ً
ك ـ ــان ي ـع ـقــد آمـ ـ ـ ــاال ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى اب ـنــه
عــروج ،فقد كــان يأمل منه أن يصبح
قدوة ألشقائه األصغر.
ذات ي ــوم ،ك ــان ال ـنــاس عـلــى الـجــزيــرة
يتحدثون عن عروج .وكانت الشائعة
تقول إنــه قد اشترى سفينة شراعية
ل ـبــدء ح ـيــاة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـب ـحــر .وقــد
بلغ األمر ببعض الناس أن قالوا إنه
ً
بات قائدا على ثمانية بحارة وأربعة
وعـ ـش ــري ــن مـ ــن ال ـع ـب ـي ــد ل ـل ـت ـجــذيــف،
ّ
بالريس ،أو القبطان.
وكانوا ينادونه
ً
لـكــن ال ـنــاس كــانــوا يـحـســدونــه كثيرا
بسبب معرفته بأمور البحر والسفن
التي تبحر فيه .وكان شباب الجزيرة،
ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص ،يـ ـكـ ـن ــون
ً
ً
اح ـت ــرام ــا ش ــدي ــدا ل ـل ـب ـحــارة وألول ـئــك
الذين يتقنون لغة البحر.
وهكذا ،وعلى الرغم من أمنيات والده،
ً
أصـبــح ع ــروج قـبـطــانــا ذا ش ــأن خــال
ع ـ ــام .وس ـ ــرت شــائ ـعــة ت ـق ــول إنـ ــه قــاد
ثالث سفن شراعية وأبحر في المياه
الـمـفـتــوحــة الـخــاضـعــة إلم ــرة قــائــدنــا
الـعـظـيــم ال ـس ـل ـطــان ب ــاي ــزي ــد ،سـلـطــان
السالطين ،حاكم جهات العالم األربع،
أدام الله عزه ،وأنه بات يحفظ البحر
الـمـتــوســط عــن ظـهــر قـلــب .ك ــان يعود
إلــى لسبوس بين حين وآخ ــر ،وبعد
أن ي ــرس ــو بـسـفـنــه ف ــي ال ـم ـي ـنــاء ،كــان
يمشي بثقة عـلــى الـطــريــق الحجرية
ال ـمــؤديــة إل ــى وس ــط ال ـب ـلــدة كقبطان
ّ
ويقبل يد والدته ،وذلــك دون
حقيقي
أن يـ ــراه وال ـ ــده بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،أو
هكذا ظن...
أق ــام ع ــروج مــأدبــة ألشـقــائــه الثالثة
هــذه الـمــرة الــذيــن كــانــوا يفرحون
ً
دائما بتسلم الهدايا من شقيقهم
األك ـبــر ،واالس ـت ـمــاع إل ــى حكايات
عــن مـغــامــراتــه فــي الـبـحــار العالية.
ً
ً
وأحيانا كان عروج يصطحبهم سرا
في وقت متأخر من الليل إلى إحدى
ً
س ـف ـنــه ،ل ـي ـب ـحــروا م ـع ــا ت ـحــت ضــوء
القمر البدر.
ذات ليلة ،اصطحب عروج
ً
كال من خضر وشقيقه
األصـ ـغ ــر ف ــي رح ـلــة
م ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــة ،وب ـي ـن ـم ــا
ً
كانوا يجلسون معا عند
دفـ ــة ال ـس ـف ـي ـنــة ،أخ ـبــرهــم

القاتل األشقر

ً
سـ ـن ـ ٌ
ـوات انــزل ـقــت ســري ـعــا م ــن بين
ٌ
أصابعي وأنــا رهين هــذه الزنزانة
ّ
ـوت
الــدب ـقــة .ل ــم يـعــلـمـنــي شـبــح ال ـمـ ِ
ُ
الذي ُيق ُ
يم معي كيف أحترم الموت
ِ
ّ
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل كـ ـي ــف أشـ ـتـ ـهـ ـي ــه .ك ــل
ّ
ُ
ّ
ّ
السجان البدين ذو
علي
يــوم يطل
ال ـكــرش ال ـمــدلــوقــة ،يـخـبــط بعصاه
ُ
انتبهت
حــديــد زنــزانـتــي ،حتى إذا
ً
ً
ُ
صـ َ
ستموت شنقا!} ثم
ـاح بي {غــدا
ّ
يدفع إلي بصحن الطعام ويمضي
ّ
بخيالء ّ
وأبـهــةٍ مفتعلين ،حتى إذا
ِ
جاء الغد الموعود عاد ّ
إلي بصحن
ج ـ ــدي ـ ــد ،ي ـخ ـب ــط حـ ــديـ ــد الـ ــزنـ ــزانـ ــة
ّ
ـأمــل هيئتي.
يــدفــع الـصـحــن ث ــم ي ـتـ ُ
ي ـف ـتــل ش ــارب ــه ث ــم ي ـط ـل ــق ع ـب ــارت ــه:
ً
ً
ـدا سـتـمـ ُ
ـوت رم ـيــا بــالــرصــاص!}
{غـ ـ
ويمضي.
ف ــي ّأيـ ـ ِ َ
ـت عـبــارتــة
ـامـ ــي األولـ ـ ــى ،كــانـ ّ
ّ
ت ـهــز أع ـم ــاق ــي .ص ـح ـيـ ٌـح أن ـن ــي بعد
ّ
تلك الهزة العميقة التي آلت بي إلى
ً
هــذه الــزنــزانــة مــا ع ـ ُ
ـدت ،أعبأ كثيرا
ُ
ْ
ـرة
بــال ـح ـيــاة ،ل ـكــن ك ــان ٌ ال يـ ــزال لـفـكـ ِ
الموت ً
صدى مجلجل داخلي...
َّ
ك ـ ــان ذل ـ ــك فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ـ ــى؛ فــي
الـ ـشـ ـه ــر ّ
األول ل ـ َـمـ ـق ــام ــي فـ ــي ه ــذه
ٍ
ْ
الــزنــزانــة {ال ـق ـبـ ُـر} .ل ـكــن ،فيما بعد،
َّ
َ
صـ ــرت ال أص ـ ـ ــدق زع ــم ــه ب ــل صــرت
آن ـ ـ ُـس ب ـح ـض ــوره .في

ٌ
ٌ َّ
أعـمــاقــي تـ ّ
ـربـ ُـت قـنــاعــة راس ـخــة بــأن
هــذا الـسـ ّـجــان الـ ّـلـبــق ،ال ــذي ال ينفكُّ
ّ
يــذكــرنــي ّبــالـمــوت ،مـ ُّـا هــو إل مــاك
َ
أم ـ ّـان ،وأن ــه حـيــن ي ــزف إل ـ ّـي الـمــوت
ً
َ
ف ــإن ـم ــا لـيـمـنـحـنــي ي ــوم ــا آخـ ـ ــر مــن
حياة!
ً
ّ
ُ
األمر يفخخ في أعماقي قناعة
كان
ّ ً َّ
أن ت ـغـ ّـيــب ه ــذا ال ـسـ َّ
ـان
ـ
ـج
:
ـة
ـ
ـي
ـ
س
ع ـك ـ
ِ
ّ
الـ ــوديـ ــع ،أو ت ـم ــن ـ َـع ـ ُـه ع ــن تــذك ـيــري
أمر واحد:
ّبالموت،
ال يعني سوى ٍ
ِ ً
أن ـ ـنـ ــي غـ ـ ــدا مـ ـ ِّـيـ ــت! مـ ــا ع ـ ــدت أح ـفــل
ـاة ،وال عـ ــادت تـعـنـيـنــي في
بــال ـح ـيـ ّ
ً
َ
أحيانا،
.
الموت
أخاف
ني
لكن
شيء،
ُ
ترهبني تلك الثواني التي تسبق
ُ
العدم ،وترهقني فكرة فطام الروح
عن الجسد...
ً
ُ
ـوات م ـ ّـرت ســري ـعــة ،على
ِ
ث ـ ّـاث س ـن ـ ّ
ُ
الــرغــم مــن أنـنــي شـخــت فـيـهــا{ ...ما
عـ ـ ــاد ف ـ ــي ول ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان س ــوى
ُ
عينيه} ،تـقــول م ــروة؛ م ــروة سـ ّـيــدة
الظالل والنهايات الحزينة .ال ُّ
أرد
ع ـلــى مــاح ـظــات ـهــا ال ـق ــاس ـي ــة ...في
ُ
كثير من األحيان ،ال يكون في عمر
الـ ــزيٍـ ــارة األس ـب ــوع ـ ّـي ــة ال ـت ــي ي ـجــودُ
ّ ُ
ّ ُ
ـان مـ ّـتـسـ ٌـع ّ
ـأمــل
ألرد .أتـ
بـهــا ال ـســجـ
ُ
ع ـي ـن ـي ـهــا ال ـج ـم ـي ـل ـت ـيــن وح ـس ـن ـه ــا
الطاغيّ .
تحدثني عن رتابةِ ّأيامها؛
َّ
ـاض ال ي ــم ـح ــي.
عـ ــن
شُ ـق ــائ ـه ــا ب ـ ـمـ ـ ٍ
ّ
تـ ـتـ ـغ ــزل ف ـ ـ ّـي وتـ ــرسـ ـ ُـم ف ــي خـيــالـهــا
ـاة كـ ـ ــان مــن
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ل ـ ـح ـ ـيـ ـ ٍ
المحتمل أن نعيشها لوال...
ِ
َ
ُ
تنتهي
فــي ال ـعــادة ،تصمت حـيــن ُ ّ
إل ــى ه ــذه ال {ال ـ ــوال} ،تــديــر دفــة
الـحــديــث ص ــوب مــا تشتهي؛
ِّ
تحدثني عــن الــروايــات التي
قــرأت ـهــا واسـتـقــدمـتـهــا لــي،
َّ
زبائن
تتندر بطرائف
أو
ٍ
َّ
لـيـلـهــا ،ل ـك ــن لـســانـهــا في
ُ
يسيل
ـان
كثير ً مــنُّ األح ـيـ ٍ
ٍ
ُ
ـث يبتدئ
وجـعــا .أي حــديـ ٍ
بسيرة األشـقــر ال بـ َّـد مــن أن
ينتهي بالبكاء!
ُ
تحب ُ
ُّ
كمعطف
.
ه
مــروة ال ت ــزال
ٍ
َّ ً
ُ
ع ـت ـي ــق ال ت ـ ـ ـ ــزال مـ ـع ــلـ ـق ــة إل ــى
مشجب انـتـظــاره .على الـ ّـرغــم
ّ
ُّ
ُ
تثرثر بعرامة
تنفك
من أنها ال

ً
بقصة لــم يخبر أح ــدا بها مــن قبل،
ق ـصــة ال تـشـبــه أي ش ــيء أخـبــرهــم
ب ــه والـ ــدهـ ــم ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق .كــانــت
ق ـصــة تـ ـي ــزوس ،ن ـجــل بــوس ـيــدون.
فعندما كان تيزوس في السادسة
والعشرين مــن الـعـمــر ،كــان والــده
يحكم منطقة بـحــر إي ـجــة ،وبعد
اس ـت ـي ــائ ــه ع ـل ــى أح ـ ــد ال ـم ـعــاقــل
ف ــي ج ــزي ــرة ك ــري ــت ،حـشــد قــواتــه
واس ـت ــول ــى ع ـلــى مـنـطـقــة الـبـحــر
المتوسط بــأســرهــا .كــان خضر
عـ ـل ــى عـ ـل ــم ب ـ ــأن ش ـق ـي ـق ــه ي ـب ـلــغ
السادسة والعشرين من العمر
ً
أي ـضــا ،وأن ــه خ ــال رحــاتــه من
الجزر إلى اإلسكندرية وموانئ
ســوريــا المختلفة لــم يقتصر
ن ـ ـشـ ــاطـ ــه ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـ ـ ــراء وبـ ـي ــع
الزيتون والصابون والخشب
ً
وال ـج ـل ــود ،وإن ـم ــا أي ـض ــا كــان
ي ـس ـت ـم ــع إل ـ ـ ــى ح ـ ـكـ ــايـ ــات عــن
أبـ ـط ــال ال ـب ـح ــر .ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة ،ظــل
ً
خـضــر مستيقظا مـتــوثــب الـمـشــاعــر،
ً
ح ـيــث ت ـخ ـيــل ن ـف ـســه يـل ـعــب دورا في
القصة األسطورية التي تقع أحداثها
في كريت ،وقــد جفل عند تفكيره في
ُ
الساحرة الشريرة ميديا التي ال تقهر.
عند الفجر ،وجــد خضر نفسه ينظر
صـ ــوب ك ــري ــت .كـ ــان ي ـت ـخ ـيــل اآلن أن
ش ـق ـي ـقــه عـ ـ ــروج ه ــو ت ـ ـيـ ــزوس ،وك ــان
بــوسـعــه رؤي ــة ال ـس ـنــوات ال ـقــادمــة في
األم ـ ـ ــواج ال ـم ـت ـك ـســرة ع ـلــى ال ـشــواطــئ
الشرقية للبحر المتوسط ،ويتخيل
ً
ن ـف ـس ــه وق ـ ـ ــد أص ـ ـبـ ــح قـ ـبـ ـط ــان ــا ي ـقــف
ً
معتدال على السطح األعلى لسفينته
الخاصة ،وهو يمسك بجدار السفينة،
وي ـت ـف ـقــد م ـث ـب ـتــات ال ـم ــرس ــاة ويــربــط
ُ
العقد لها .في ذلك الصباح ،كانت هذه
هي المرة األولى التي يحلم فيها بأن
يخوض مغامرة أسـطــوريــة؛ مغامرة
يـ ـت ــردد ص ــداه ــا ع ـبــر مـنـطـقــة الـبـحــر
المتوسط بأكملها .كان خضر قد ُولد
ً
في جزيرة لسبوس ،وكان ابنا لفارس
عـضــو فــي فــرقــة الـمـشــاة فــي الجيش
العثماني (اإلن ـك ـشــاريــة) هــو يعقوب
أغ ـ ـ ــا ،وكـ ــانـ ــت ق ـص ـص ــه األسـ ـط ــوري ــة
ف ــي الـبـحــر الـمـتــوســط عـلــى وش ــك أن
تـبــدأ ،وأول ـئــك الــذيــن حلموا بالرياح
س ـي ـح ـص ــدون ال ـع ــواص ــف ع ـل ــى مـتــن
سفينة شــراعـيــة ،وسـتـجــري مقارعة
الطغاة بالسيوف ،ومنذ تلك اللحظة
ّ
بالريس ،بارباروسا
سيعرفه العالم
خضر خير الدين ّ
الريس.
* * *
ُ
أدعى سيدي ألكاال ،لكنهم ينادونني
ً
أيضا بسيد مراد .لم أكن على استعداد
لكتابة هذه القصة إال بعد سنوات من
المدة التي قضيتها برفقة بارباروسا
خضر خير الدين الريس ،كي ّ
أدون كل
مــا رأت ــه عيني وكــل مــا سمعته أذنــي
م ــن اآلخ ــري ــن .ك ــان ص ــاح ــب الـجــالــة
اإلم ـبــراطــوري ــة ،وسـلـطــان السالطين
سليمان العظيم – أدام الـلــه حكمه –
قد استدعى خضر الريس ذات مساء
في أواخر شهر أكتوبر وقال:
{اسمعني يا عزيزي خير الدين؛ أريد
مـنــك أن تـكـتــب قـصـتــك مـثــل ك ــل كتب
التاريخ األخــرى التي حكت تجاربنا
ومغامراتنا .وما دفعني إلى طلب ذلك
مـنــك هــو أن ــك تـتــذكــر كــل ش ــيء بشكل
جيد للغاية ،فــذاكــرتــك قــويــة .واســرد
في الكتاب كل ما عايشته في حياتي

ّ
حبها لي؛ على ّ
الرغم ّمما تبديه من
َ
ّ
أحاسيس العجة ،فإنها بمجرد أن
ُ
تلتمع
يــأتــي ال ـحــديــث ع ــن األش ـق ــر
ّ
الحاد الذي ال
عيناها بذلك البريق
ُ
ُ
يعيش سوى ثانيةٍ  ...ثانية تفضي
ّ ِّ
ُ
فيها إلــي بكل شــيء .قبلت وضعي
في هذه المعادلة الصعبة عن وعي،
بعد أن كنت أعيشه فيما مضى غير
واع!
ٍ
ُ
ُّ
مـ ــروة ...سـ ّـيــدة ال ـظــال ،هــي كــل من
ٌ
ل ــي ف ــي الـ ـمـ ـغ ــرب؛ ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
ص ـ ّـدق ـت ـن ــي م ــن دون أن أدف ـ ـ ـ َـع لـهــا
ً
َ
ب ــأس ـب ـ ُـاب بـ ــراء تـ ــي .أحـ ـي ــان ــا ،حـيــن
ّ
ـون ال ـ ــذي
أب ـ ـح ـ ـلـ ــق ف ـ ــي ك ـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ـ ِ
اق ـتــادنــي إل ــى ه ــذه الــزنــزانــة ،وهــذا
ُ
انتهيت إليه ،يرسو في
المآل الذي
ِ
ُ
ٌ
قرارة نفسي يقين ما كنت ٌ أؤمن به
َ
ّ
ّ
بإتقان،
ـن قبل :أن الحياة مرتُبة َ ٍ
مـ ّ
أبعد َمما
نسير
ال
األخير
في
نا
وأن
َ
ً
تشتهي ،ولسنا أحرارا مهما أرخ ْت
ُ
لسبب
حبالها .ومـ
لنا
ـروةٍ ّ ،
الحياة َّ
ً
ُ
مــا ،أشـعـ ُـر بــأنــه كــان لــزامــا عـلــي أن
ُ
ابتعدت كان ال بد من
أعرفها؛ مهما
ّ
تصوبني نحوها الدنيا.
أن
هذه العاطفة الغامضة التي نبتت
َ ّ
ظلين ،كــان ال بـ ّـد من أن ّ
تتوج
ِبين
مهزلة حياتي .مــروة هــذه ،بالنظر
إل ـ ـ ــى أوج ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا ،ه ـ ــي أن ـ ـ ـثـ ـ ـ َ
ـاي فــي
ّ
استلها الــربُّ
الــوجــع؛ حـ ّـوائــي التي
مــن ضـلـعــي ،وط ـ ـ ّـو َح بـهــا فــي أرض
َ
بعنف مــروج
يقلب
بعيدة قبل أن
ٍ
الذاكرة.
ُ
مـ ـ ـ ــروة ...ق ــري ـن ــة ُ ي ــأس ــيَّ ،ك ــان ــا مأل
ّ
ّ
بيننا أنها كانت
حيز الظل .الفرق
َ
َ
تعي حقيقتها؛ تعي قدرها وتفهم
ّ
تطوقها ،بينما
االسـتـحــاالت التي
ُ
أن ـ ــا ...أن ــا ال ـم ـغ ـ ُ
ـدور ،ال ـم ـط ـعــون في
ً
الـصـمـيــم ،ع ـشـ ُـت م ــأخ ــوذا
ببطولةٍ
َ
ُ
واستيقظت في ثالث دقائق
زائفة،
ُ
مّــن ال ــوه ــم الـ ــذي ع ـشــتــه ،ألكـتـشــف
َ
أنني ،مثل مروة ،لم أغادر الهامش
ّ
الظليل.
ُ
ُ
الكرش
يأت الحارس البدين ذو
لم ِ
ِ
ال ـم ــدل ــوق ــةِ والـ ـش ــارب ال ـم ـف ـتــول .لم
ٌ
ُيـحـضــر ال ـط ـعــام .ن ــاب ع ـنـ ُـه سـ َّـجـ ُـان
كبير ،معقوف
كمسمار
آخر ،نحيل
ٍ
ٍ

tawabil@aljarida●com

ف ـ ـ ــي
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــر
وال ـب ــر بـشـكــل ك ــام ــل وب ــا تــزيـيــف،
وبتنظيم دقيق وصادق ،حتى تأخذ
األج ـ ـيـ ــال الـ ـق ــادم ــة ح ــذره ــا وي ـك ــون
أم ــام ـه ــم م ـث ــال ل ـي ـح ـتــذوا بـ ــه .اكـتــب
ع ــن شـ ـ ــؤون ال ـم ـل ــك كـ ــارلـ ــوس وع ــن
َ
شــؤونــي وال ــدور ال ــذي لعبته أنت
في صراعنا».
حـيـنـئـ ٍـذ ق ــال خ ـيــر ال ــدي ــن بــاشــا
{أم ـ ـ ـ ــرك يـ ــا ج ــال ــة ال ـس ـل ـط ــان،
ول ـك ــن م ــن أكـ ـ ــون أنـ ــا – ع ـبــدك
ً
المتواضع – كي ّ
أدون تاريخا
ً
عظيما كهذا! إن تذكري مالحم
ّ
مــاضـ ّـي الـمــأســاويــة سيقلب ّ
علي
الـمــواجــع .ولكن ال يمكنني رفض
ط ـل ـب ــك يـ ــا ج ــال ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــان .ل ــذا
ـإذن م ـنــك وم ـبــارك ـتــك أوصـ ــي بــأن
ُفـ ـب ـ ٍ
تسند المهمة إلــى قبطاننا وكاتبنا
سيد مراد .إنه صديق عزيز ،ويعرف
ٌ
وأخ ل ــي بـعــد أن فـقـ ُ
ـدت
ك ــل أسـ ـ ــراري،
ش ـق ـي ـق ــي .ل ـق ــد ك ـ ــان أكـ ـث ــر م ــن وث ـقــت
فيهم في رحالتنا البحرية طوال تلك
السنوات .وهو يعرفني حق المعرفة.
ً
قد أنسى أنا شيئا ،أما هو فلن يفوته
َ
شيء .وعليه إذا أمرت بذلك ،سأطلب
ً
منه كتابة القصة بدال مني يا جاللة
السلطان .دعه يـ ّ
ـدون القصة بأكملها
بـ ـص ــدق وم ـ ــن أع ـ ـمـ ــاق ق ـل ـب ــه .ول ـع ـلــه
سيستشيرني عند الـضــرورة وحتى
يـسـمــع ب ـمــا ل ــم ي ـح ـضــره بـنـفـســه كي
ّ
يدون كل شيء مثلما حدث بالضبط.
ً
وسيكتب قصته أيضا}.
وهـ ـ ـك ـ ــذا حـ ـظ ــي خـ ـض ــر خـ ـي ــر ال ــدي ــن
ال ـ ّ
ـريــس بـمـبــاركــة الـسـلـطــان العظيم،
ُ
وكـلـفــت بـتــدويــن الـقـصــة ،وذك ــر كافة
ُ
م ــا يـمـكـنـنــي ت ــذك ــره وم ــا عــرفــتــه من
ـريــس ،ومـتــى مــا أخ ـطـ ُ
الـ ّ
ـأت لــم يفشل
ُ
ف ــي تـصـحـيــح خ ـط ـئــي .ان ـت ـه ـيــت من
كتابة القصة في إحدى األمسيات في
ً
أواخر أكتوبر من عام  1542ميالديا،
وك ــان ــت ال ـم ـس ــودة الـنـهــائـيــة األول ــى
جـ ــاهـ ــزة ب ـع ــده ــا ب ـش ـه ــر .س ـت ـق ــرأون
ً
ـزءا مما مـ ُ
ـررت به في صحبة
فقط جـ
بــاربــاروســا خـيــر الــديــن بــاشــا ،لكنه
كاف كي تعرفوا الدور الحقيقي الذي
ٍ
لعبه في صنع التاريخ .وستعرفون
ً
أي ـ ـضـ ــا – ع ـب ــر ق ـص ـت ــي – م ـعــانــات ـنــا
الشخصية ،والـقـصــص الـتــي شكلت
مـصـيــر أول ـئ ــك ال ــذي ــن جـعـلــوا الـبـحــر
ً
المتوسط وطنا لهم.

ُّ
ليخيل
األن ــفُ ،صـلـ ُـبَّ الــوجــه ،حتى
ً
ُ
يضع قناعا .كانت
إلــى من رآه أنـ ُـه
ُ
ُ
مالمحه القاسية ،واألخــاديــد التي
ْ ُ
ُ
تــطـ ّـوق جفنيهِ وت ـضــرب حصارها
ُ
تفشل شفتاهُ
على الفم البارز الذي
َّ
فــي اإلحــاطــة بــأسـنــانــه ،تـشــي بــأنــه
َّ
شـخـ ٌـص صـعـ ُـب ال ـمــراس ،وأن كتلة
َّ
ال ـع ـظــام ال ـتــي تـفـيــض ّعـنـهــا ال ـبــز ٌة
ّ
الـعـسـكـ ّ
ـريــة ال ب ـ َّـد مــن أن ـهــا مبطنة
ثقيل من الكراهية.
برصيد
ُ ٍ
ٍ
كنت أشتهي – على نحو بافلوفي
 ح ـيــن خ ـبــط ب ـع ـصـ ُـاه ع ـلــى حــديــد
زنــزان ـتــي ،أن ُيسمعني مــا اع ـتــدتُ
ّ
ً
س ـمــاعـ ُـه {غ ـ ــدا أمـ ــوت  ،}...ل ـكــنـ ُـه لم
َ
ُ
ً
ي ـقــل ذلـ ــك .قـ ــال {غ ـ ــدا سـتـنـتـقــل إلــى
ّ
ّ
س ـجـ ٍـن آخـ ــر} وزم ّ شـفـتـيــه .ه ــم بــأن
َ
ُ
ً
ي ـقــول شـيـئــا ،لـكــنــه ت ــراج ـ َـع .سألته
َّ
ع ــن الـ ـ ّـرجـ ــل الـ ـب ــدي ــن ،ف ـت ـط ــل ـ َـع إل ـ ّـي
ب ـن ـظــرات غــاضـبــة وق ــال { ُم ــا شــأنـ َـك
بـ ــه؟} ل ــم أجـ ــب .ك ــان ّ ي ـق ــرض ذه ـنـ َـي
ُ
ـواس لعين ،تمن ُ
وسـ ٌ
يت لو أقــول له
َ
ّ
َ
ُ
ّ
ِإن الـســجــان ال ـبـ ِـديــن ولـ ًعـبــتــه معي
َّ
رب ـ ّيــا فــي أع ـمــاقــي ق ـنــاعــة مــريـضــة،
بأنني في منأى عن الموت ما دام
ّ
َّ
نحو
السجان يذكرني به على
ذاك
ٍ
َّ
ُ
يــومـ ّـي ،وأن غـيــابــه ال َ يعني ســوى
َّ
أم ـ ـ ٍـر واحـ ـ ــد :أن س ــاع ــة إع ــدام ــي قد
ً
حانت أخيرا.
أن ــا ولـيــد م ـعــروف ،ول ــدت فــي قرية
ل ـب ـنــانـ ّـيــة م ـتــاخ ـمــة ل ـص ـي ــدا ،وه ــذه
ال ـح ـكــايــة ال ـت ــي ســأقـ ّـص ـهــا عـلـيـكــم،
ُ
ُ
أعتقد أن ال دور لي فيها سوى
كنت
ّ
َ
أن ــي شــاهــد على مــا ك ــان .ال ـيــوم ،إذ
أستعيد تفاصيل ما حدث ،أجدني
ً
ً
ّ
ّ
القصة التي كنت
حزينا ج ّــدا ،ألن
ُ
أحـســب أنـهــا ال تعنيني فــي شــيء،
ً
ت ـغ ـل ـغ ـلــت كـ ـح ـ َّـد مـ ــديـ ــةٍ ع ـم ـي ـقــا فــي
لحمي .ليس فــي اإلم ـكــان أن يكون
ال ـم ــرء اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء ،واالس ـت ـث ـنــائـ ُّـيــون
َ
ُيـ ـ ــولـ ـ ــدون ه ـ ـكـ ــذا :ال دور لـ ـه ــم فــي
ّ
أن الحياة ّ
صوبتهم
حياتكم سوى
كـبـنــدقـ ّـيــة ص ـ َ
ـوب م ـفــارقــات الـحـيــاة
وم ـض ــائ ــق األسـ ـ ـط ـ ــورة .ال دور لي
َّ
ـي ،ســوى أن
فــي الحكاية؛ يــا ســادتـ َ
ال ـحـيــاة صـ ّـوبـتـنــي ج ـهــة واح ــد من
ّ
االستثنائيين.
المجانين

كـ ـ ــانـ ـ ــا وج ـ ـ ـ ــد ن ـف ـس ــه
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــان ال ـخ ـط ــأ
والــزمــان الخطأ ،وكالنا
ً
وجــد نفسه مــدفــوعــا نحو
اق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
ّ
أتعرف إلى
بشاعة .قبل أن
األشـ ـق ــر ،أو األزع ـ ـ ــر ،أو
األصـ ـه ــب ،أو بيبرس
الـبـنــدقـ ّ
ـداري ،أو ديب
الـ ــدولـ ــة اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة...
ق ـبــل أن أتـ ـع ـ ّـرف إلـ ــى هــذا
الـ ــرجـ ــل ال ـ ـ ــذي ال ت ـن ـت ـه ــي ص ـفــاتــه
وال ي ـن ـت ـه ــي ج ـن ــون ــه،
وأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاؤه ّ
كـنــت أعـتـقــد
المجانين
ـد
ـ
ح
أ
ـي
ـ
ن
ـ
أن
ُ
ّ
ـن .كــانــت ت ـعـ ّـرش في
ـ
ي
ـ
االسـتـثـنــائــي ٌ
أع ـم ــاق ــي ق ـن ــاع ــة ب ـل ـيــدة بــأن ـنــي
م ـ ـنـ ــذور ألمـ ـ ــر ع ـظ ـيــم!
ّ
ورب ـمــا لـهــذا السبب
ّ
ورطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــي،
مـ ــن ح ـي ــث ال أدري،
ف ــي ال ـج ـن ــون األك ـب ــر.
ـت تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوزن ـ ـ ــي
ك ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــة سـ ــأن ـ ـت ـ ـهـ ــي
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا بـ ـع ــد:
َّ
أن االس ـت ـث ـن ــائ ـ ّـي ـي ــن
ّ
ال يـ ـتـ ـق ــدم ــون ص ــوب
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـفـ ــة ،ب ـ ــل هــي
َّ
تتقدم صوبهم!
التي

توابل ةديرجلا

•
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ِّ
المخرجة ليال راجحة :أنا محاربة في فني وال فضل ألحد في نجاحي
• {نادين لبكي ذكية ولورين قديح مجنونة فن وإليسا أفضل فنانة}
في رصيد المخرجة ليال راجحة ،فيلمان سينمائيان{ :حبة
لولو} ( ،)2013و«شي يوم رح ّفل} ( ،)2015وكليبات
لفنانين لبنانيين ،وتستعد إلطالق مجموعة من األعمال
الجديدة من بينها فيلم قصير ...وهي في كل مسيرتها
بيروت -ةديرجلا

•

وصفت ليال
راجحة عادل
كرم بأنه
صاحب قلب
ّ
طيب ومازن
معضم بأنه
أفضل ممثل

أك ـ ــدت ال ـم ـخــرجــة ل ـي ــال راجـ ـح ــة أن
عائلتها وحدها تساندها وأن زوجها
السابق اإلعالمي فيني رومي لم يكن
له دور في مسيرتها الفنية وأن والدها
أنتج فيلميها .جاء ذلك في حــوار مع
الــدكـتــور عماد عبيد على أثير إذاعــة
لبنان الثقافة.
أض ــاف ــت{ :ل ـيــس لـفـيـنــي (أو غ ـيــره)
علي في نجاحي ،لم ّ
فضل ّ
يعرفني إلى
ّ
أحد ،باستثناء الفنان غدي ،الفيلمان
كــانــا مــن إن ـتــاج وال ـ ــدي ،والـفـضــل لله
وأهلي ال غير}.
تابعت{ :لــم يفتح لي أحــد أي باب،
ب ــل عـلــى الـعـكــس كــانــت ثـمــة مـحــاولــة
إلغــاق األبــواب أمامي ،لكن الله معي
باستمرار}...
وح ــول سـبــب طــاقـهــا قــالــت{ :م ـ ّـرت
ّ
سـنــوات على ذلــك ،كــل شخص يعرف
َ
أخ ـ ـطـ ــاءه وم ـ ــا اقـ ـت ــرف ــه .طـ ــويـ ــت ه ــذه
في حياتي وعلمت أن زوجته
الصفحة ّ
حامل ،أتمنى خالصها بالسالمة}.

أعط صفة لـ :وصفت ليال
ضمن فقرة ِ
راج ـحــة ع ــادل ك ــرم بــأنــه صــاحــب قلب
ّ
ّ
طيب ،لورين قديح :مجنونة فن ،فيني
ُ
ّ
روم ــي :م ـحــب ،جــوي ك ــرم :م ــاك ،ليال
راجحةُ :محاربة ،نادين لبكيّ :
ذكية.
ف ــي ف ـقــرة م ــن أف ـض ــل؟ اع ـت ـبــرت آدم
أف ـض ــل ف ـن ــان ،وإل ـي ـســا أف ـض ــل فـنــانــة.
وفي فئة أفضل ممثل ّ
سمت :رودريــغ
ّ
س ـل ـي ـم ــان ،ومـ ـ ـ ــازن مـ ـع ــض ــم ،وع ـب ــدو
والياس الزايك ،الفتة إلى أن
شاهينّ ،
ً
ً
هؤالء يحضرون فيلما قصيرا معها،
كذلك هي معجبة ببديع أبو شقرا.

بالنسبة إ لــى أ فـضــل ممثلة ّ
سمت:
ل ــوري ــن ق ــدي ــح ،وأف ـض ــل م ـخ ــرج :لـيــال
راج ـ ـحـ ــة وإي ـ ـلـ ــي الـ ـسـ ـمـ ـع ــان ،وأف ـض ــل
ّ
مـسـلـســل{ :ثـ ــورة ال ـفــاح ـيــن} ،وأفـضــل
ّ
فيلم سينمائي{ :كتير كبير} و{قصة
ثواني}.
ف ــي ف ـق ــرة ن ـعــم أم ال؟ أج ــاب ــت على
الـنـحــو ال ـتــالــي ّ :الـسـيـنـمــا ت ـت ـطـ ّـور في
لبنان؟ نعم .أحضر لنجاحات جديدة؟
نعم .سأشارك في ديو المشاهير؟ نعم.
حوربت؟ نعمّ .
جمعت ثروة؟ نعم .زمن
ّ
الفيديو كليبات ولى؟ نعم وال .مع إقرار
اإلعدام؟ نعم .مع الزواج المدني؟
قانون
ّ
نعم .سأمثل؟ ممكن .مغرمة؟ نعم.

كاظم الساهر لم ِّ
يحدد
موعد زفافه بعد

كاظم الساهر

قصص من الواقع
ف ــي فـيـلـمـيـهــا {ح ـب ــة ل ــول ــو} و{ش ــي
ي ــوم رح فـ ــل} ،ركـ ــزت ال ـم ـخــرجــة لـيــال
راج ـحــة عـلــى تـنــاقـضــات الــواقــع الــذي
يظلم المرأة بحجة العادات والتقاليد.
لذا اعتمدت الجرأة في طرح القضايا
بهدف اإلضــاء ة على معاناة اإلنسان
ً
ً
عموما والـمــرأة خصوصا ،والتوعية
على ضرورة نبذ العقليات المتحجرة
واالنفتاح لبناء مستقبل أفضل يقوم
ع ـلــى أس ــس عـقــانـيــة ومـنـطـقـيــة بــدل
االنـجــراف بشكل أعمى وراء الـعــادات
والتقاليد...
في {حبة لولو} ،صــورت المخرجة
لـ ـي ــال راجـ ـح ــة اآلث ـ ـ ــار ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـتــي
خلفتها الحرب التي عصفت بلبنان.
يـتـمـحــور الـفـيـلــم ح ــول فــاتــن عبدالله
الملقبة بـ {لولو} ،فتاة عاشت مآسي
الحرب ولدى خروجها ،في أحد األيام،
مــن الـمـلـجــأ ،حـيــث كــانــت تختبئ من
ال ـق ـص ــف ،ل ـج ـلــب الـ ـطـ ـع ــام ،تـتـعــرض
ل ــاغ ـت ـص ــاب مـ ــن ضـ ــابـ ــط .ول ـ ــم يـطــل
ال ــوق ــت ح ـتــى ي ـظ ـهــر عـلـيـهــا ال ـح ـمــل،
فيتعامل معها وا لــدا هــا بما تفرض
عليهما العادات والتقاليد غير آبهين
بوضعها النفسي ،ويخيرانها بين
اإلجهاض أو ترك المنزل ،فتقرر ترك
الـمـنــزل والـعـيــش وحــدهــا مــع ابنتها
ّ
ليال ،من دون أن تتمكن من استخراج
أوراق ثبوتية لها .تكبر ليال وتتعرف
إلـ ــى ك ــري ــم وت ـع ـيــش م ـعــه ق ـصــة حب
تؤدي إلى الزواج ،لكنهما سرعان ما
يقفان إلــى جانب جارتهما حال بعد
ّ
تعرضها لـحــادث يشبه مــا تعرضت

ليال راجحة

ل ــه ف ــات ــن ،وت ـق ــرر ب ــدوره ــا االح ـت ـفــاظ
بالطفل.
أما في {شي يوم رح فل} ،فتركز على
قيمة اإلنسان بحد ذاته بغض النظر
عــن ال ـمــادة وأن الـسـعــادة والـصـحــة ال
يمكن شراؤهما بالمال.
يتمحور الفيلم حــول شــاب (يــؤدي
دوره عــادل ك ــرم) ،يعيش حياته وفق
ما تمليه عليه الغريزة ال العقل والقلب،
وينغمس في عالم الملذات والمتاجرة
بــال ـم ـم ـنــوعــات ل ـج ـمــع ث ـ ـ ــروة ،ويـلـقــى
القبض عليه ويزج في السجن.

درست ُ
المخرجة ليال راجحة اإلخراج السينمائي
في جامعة سيدة اللويزة ،وحازت شهادة الماجستير
في الصحافة والعالقات العامة .إلى جانب فيلميها
السينمائيين ،أخرجت مجموعة من الكليبات لفنانين
لبنانيين من بينهم :نانسي عجرم ،وكارلوس عازار،

بعد خروجه ،يستمر في الخط الذي
انـتـهـجــه لـنـفـســه م ــن دون أن ي ـحــاول
الـتـغـيـيــر ،إل ــى أن يلتقي ث ــاث نـســاء:
األول ــى (لــوريــن قــديــح) تــوفــي زوجـهــا،
وال ـثــان ـيــة (جـ ــوي كـ ــرم) ت ـتــرك زوجـهــا
بعد اكتشافها شذوذه ،والثالثة (إلهام
آبي راشد) تكتشف أن حياتها انتهت
بعد إصابتها بالسرطان وتقرر هجر
ً
ح ـب ـي ـب ـهــا ...فـيـعـيــش م ـع ـهــن قـصـصــا
متناقضة تجعله يـتـعــرف إ ل ــى قيمة
الحياة ومعناها الحقيقي...

ولـيـلــى اس ـك ـنــدر ،وبــاس ـكــال مـشـعــانــي ،ون ــوره ــان...
وتتميز كليباتها بجرأة في الطرح وإظهار الفنانين
بإطالالت جديدة ومغايرة عن الصورة النمطية التي
اعتاد الجمهور رؤيتهم فيها ،لذا حققت نقلة نوعية
ً
ورسمت لنفسها خطا تميز بخصوصية وفرادة.

نجوم الفن في ساحات المحاكم...
تخفيف أحكام وبراءات
داليا البحيري
ب ـ ـعـ ــد ات ـ ـ ـهـ ـ ــام سـ ـ ـ ـ ــارة ن ـخ ـلــة
بـضــرب والـ ــدة طليقها الـفـنــان
أحمد عبد الله محمود ،قضت
ً
مـحـكـمــة ج ـنــح أك ـت ــوب ــر أخ ـي ــرا
ببراءة الفنانة السورية ورفض
الـ ـ ــدعـ ـ ــوى الـ ـم ــدنـ ـي ــة ال ـم ـق ــدم ــة
ضدها.
وشـ ـ ـه ـ ــدت ال ـج ـل ـس ــة تــأك ـيــد
المحامي عاصم قنديل ،الــذي
ً
كان حاضرا مع نخلة ،تناقض
التقريرين الطبيين المقدمين
مــن وال ــدة الـفـنــان ،ألن األول لم
يظهر وج ــود إصــابــات لديها،
بينما الثاني ّ
بين إصابات في
م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة ف ــي الـجـســم،
ً
موضحا أن المدعية أحدثتها
ف ــي ن ـف ـس ـهــا ك ــي تـلـصـقـهــا فــي
موكلته.
وكانت الواقعة حدثت خالل
أكتوبر من العام الماضي بعد
نـشــوء مـشـكــات بـيــن الطرفين
على خلفية الطالق بين سارة
وأحـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ،واتـ ـهـ ـم ــت
والــدة األخير الفنانة السورية
بضربها وإ صــا بـتـهــا بكدمات
فــي الـ ــرأس ،وقـ ّـدمــت للمحكمة
تقريرين طبيين مختلفين كانا
ً
سببا في براءة الفنانة في ظل
ً
الـتـنــاقــض بـيـنـهـمــا ،ف ـضــا عن
تضارب أقوال «المجني عليها»
في أكثر من تحقيق إزاء الشرطة
أو الـنـيــابــة ،وهــي الـثـغــرة التي
لعب عليها محامي الفنانة.

شهدت األيام الماضية اضطرار عدد من الفنانات إلى الذهاب إلى المحاكم في مصر في قضايا مختلفة ،وكان العامل
المشترك بينهن تخفيف األحكام السابقة أو نيل البراءة.
ميريهان حسين
قبلت محكمة مستأنف «الهرم»
بمحافظة ا لـجـيــزة ،االستئناف
الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن م ـي ــري ـه ــان حـسـيــن
ض ــد ال ـح ـكــم ال ـســابــق بحبسها
س ـن ـت ـيــن ون ـص ــف ال ـس ـن ــة ودف ــع
غرامة مالية  30ألف جنيه على
خلفية اقـتـحــامـهــا أح ــد األمكنة
األمـنـيــة فــي الـقـضـيــة الـمـعــروفــة
ً
إعالميا بـ {كمين المنصورية»،
ُ
ً
واتهم فيها ضابطا شرطة أيضا
كانا حصال على حكم بالحبس
ثالثة أشهر وغرامة  20ألف جنيه
لسبهما الفنانة ...وأثارت القضية
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ف ــي ظ ــل ت ـض ــارب
التصريحات من الطرفين.
وب ـق ـب ــول االس ـت ـئ ـن ــاف خـفــف
ال ـح ـكــم بـطــريـقــة مـلـحــوظــة على
ً
ال ـط ــرف ـي ــن :أسـ ـب ــوع ــان ب ـ ــدال مــن
سنتين ونصف السنة لميريهان،
ً
و 20ألف جنيه بدال من الحبس
وال ـغ ــرام ــة لـلـضــابـطـيــن .وأغ ـلــق
ملف القضية الــذي استمر أكثر
م ــن ع ــام ـي ــن .وك ـ ــان ال ـضــاب ـطــان
اتهما ميريهان بالقيادة تحت
تأثير المخدرات والكحول بينما
ً
ادعت أنهما تحرشا بها جنسيا
ً
ولفظيا وضرباها.

داليا البحيري
وح ـ ـ ـضـ ـ ــرت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة دال ـ ـيـ ــا

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر أنه لم يحدد موعد
ً
زفــافــه بـعــد ،مــؤكــدا أنــه سيعلم جـمـهــوره بــاألمــر فــي حال
ً
ً
حدوثه كما أشــار سابقا ،الفتا إلى أنه يعيش حالة حب
دائمة وأن مشكلته الرئيسة أن قلبه ضعيف .وذكر أنه قد
يعيش الحب في مخيلته في حال عدم وجوده في الواقع
ألن هذا أمر ضروري لعمله الفني.
ً
كذلك تطرق النجم خالل حلوله ضيفا على برنامج {بي
بي سي تراندينغ} على شاشة {بي بي سي} ،إلى رغبته في
ً
الذهاب إلى بغداد موضحا أنه ينتظر أن تستقر األمور
في بلده.
ً
ً
وردا على تساؤالت أثيرت أخيرا حول احتمال اختيار
أغنيته {سالم عليك} لتصبح النشيد الوطني العراقي ،لفت
ً
ً
إلى أنه يتمنى ذلك ،مشيرا إلى أن أيا من المسؤولين في
ً
بلده لم يتصل به لهذه الغاية رغم أن استفتاء شعبيا أسفر
عن اختيار األغنية.
يذكر أن الفنان العراقي أكد خبر خطوبته خالل حفلة
أقامها العام الماضي في واشنطن.

مكسيم خليل فخور بابنه

كليبات وتجديد

ميريهان
حسين حصلت
على استئناف
خفف الحكم
عليها إلى
ً
أسبوعين بدال
من سنتين
ونصف السنة

أخبار النجوم

الفنية اتكلت على نفسها ولم يكن ألحد فضل عليها،
في أكثر من مناسبة
بل عمد كثر إلى محاربتها ،كما أكدت ً
آخرها في لقاء إذاعي أجري معها أخيرا.

أسئلة سريعة
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البحيري محاكمتها في قضية
الـ ـتـ ـه ــرب ال ـض ــري ـب ــي ب ـن ـف ـس ـهــا،
وانـ ـتـ ـه ــت ال ـج ـل ـس ــة بـ ـ ــأن قـ ــررت
محكمة جنح التهرب الضريبي
ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـت ـج ـم ــع الـ ـخ ــام ــس،
والـتــي رأسـهــا المستشار كمال
مسعود ،تأجيل طلب استئناف
ال ـن ـج ـم ــة ال ـم ـص ــري ــة ع ـل ــى حـكــم
س ــاب ــق بـحـبـسـهــا س ـن ـت ـيــن ،إلــى
ال ـج ـل ـســة ال ـم ـق ـب ـلــة والـ ـت ــي حــدد
لـهــا ي ــوم  16فـبــرايــر الـمـقـبــل ،إذ
رأت المحكمة أن تمنح الطرفين

ال ـفــرصــة لـلـتـصــالــح بـعــد تقديم
ال ـف ـنــانــة ال ـط ـلــب بــالـتـصــالــح مع
وزارة المالية ومستندات تفيد
ً
بأنها فـعــا دفـعــت مبالغ مالية
قدرها  879ألف جنيه كضرائب
ع ــن عـمـلـهــا ف ــي ال ــوس ــط الـفـنــي
في مصر.

زينة
وام ـت ـث ـل ــت زي ـن ــة وشـقـيـقـتـهــا
ألوامـ ـ ـ ــر ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـع ـه ـمــا فــي

مكسيم خليل
ن ـش ــر الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ـسـ ــوري م ـك ـس ـيــم خ ـل ـيــل ع ـب ــر تـطـبـيــق
ً
{إنستغرام} صورة له تعود إلى نحو  20عاما ،ظهر فيها
برفقة ابنه األكبر هاني وهما يلعبان على الثلج .ولفت
ً
الممثل أنظار المتابعين ألنه أصبح أبا للمرة األولى في
ً
سن صغيرة جدا.
ً
وتعليقا عـلــى ال ـصــورة الـتــي حققت أكـثــر مــن  57ألــف
إعجاب في ساعات قليلة كتب{ :أنا وهاني في صورة كأنها
ً
األمس .هذا الصغير صار عمره  20عاما ويشق طريقه في
حياة هو يختار مسارها}.
وأضـ ـ ــاف{ :رب ـم ــا نـشـعــر ب ــأن الـسـنـيــن طــوي ـلــة وثقيلة
وتفيض بالهموم والمشاكل .ولكن عندما تصبح خلفنا
وننظر إليها فإننا نشعر بها نسمة باردة على خدنا في
يوم مشمس .هذه النسمة عندما ترى أوالدك وقد كبروا
وهم فرحون واختاروا نجاحهم الذي يمثل سعادتهم في
نظرهم ،وليس في نظرة المجتمع إليهم}.
وتابع{ :بالنسبة إلي ،ابني أنا سنده وهذا واجبي وال
ً
فضل لي عليه .ولكن العكس ليس صحيحا ،ألن ذلك ليس
ً
استدانة بين طرفين وال بد من ّ
ردها .ابني ليس مطلوبا
ً
منه أي أمر تجاهي سوى أن يكون سعيدا}.
يذكر أن هاني هو ابن مكسيم من زوجته األولى ،الفنانة
يارا خليل ،كذلك رزق الفنان السوري بولدين آخرين هما
جاد ولوكاس من زوجته الممثلة سوسن أرشيد.

ً
دانييال رحمة وباسل خياط مجددا

محكمة جـنــح دبــي عـلــى خلفية
االعتداء على أســرة أميركية في
أحد الفنادق ،ونفتا إزاء القضاة
كــل مــا نـســب إلـيـهـمــا ،بــل إنهما
اتـهـمـتــا األس ـ ــرة األخ ـ ــرى بــأنـهــا
اعتدت عليهما وأن طفلة شاركت
ً
في األمر أيضا ،وعبرت محامية
األسـ ــرة األمـيــركـيــة عــن غضبها
إلغــاق النيابة ملف اتهام زينة
رغم وجود تقرير طبي تورطها.

رانيا يوسف
حـضــر دف ــاع رانـيــا يــوســف إلــى محكمة جنح
األزبكية من أجل دعوى قدمتها ضدها مجموعة
م ــن الـم ـحــام ـيــن وهـ ــم :ح ـم ـيــدو جـمـيــل ال ـبــرنــس،
ووحيد الكيالني ،وأبانوب جاد الله ،وعبد الرازق
شاكر ،ووليد السيد ،إذ اتهموها بأنها حضرت
حفلة ختام الدورة األربعين من مهرجان القاهرة
السينمائي ،بمالبس غير محتمشة كشفت مناطق
حساسة من جسدها ،وأثارت مشاعر اآلخرين.
ولكن لم تدرج القضية في الجلسة بسبب عدم
اتمام بعض الخطوات اإلجرائية ،فيما قال أحد
القانونيين لـ{الجريدة» إن من المتوقع أن تحصل
رانيا يوسف على الـبــراء ة إذ أخلي سبيلها من
النيابة قبل ذلك على خلفية بالغ آخر عن الواقعة
ً
نفسها ،موضحا أن المتهم ال ُيعاقب مرتين على
الفعلة نفسها ،ولكن المسألة ال تتعدى اإلجراءات
ً
القانونية التي تأخذ قسطا من الوقت.

دانييال رحمة

رانيا يوسف

بعد نجاحها فــي مسلسل {تــانـغــو} ،تـخــوض دانييال
رحمة تجربة درامية جديدة في رمضان المقبل مع شركة
{إيغل فيلمز} .وكشفت مقدمة البرامج والممثلة أنها تؤدي
في المسلسل شخصية محامية ،أنيقة وذكية ،وتجمعها
ً
مجددا قصة حب مع باسل خياط ،وذلك بعد قصتهما في
{تانغو} برمضان الفائت .ولكنها رفضت الكشف أكثر عن
تفاصيل العمل ال ــذي يـعــرض على شــاشــة  LBCIوقـنــوات
عربية أخرى.
وك ــان ــت دان ـي ـي ــا أشـ ـ ــارت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أسـ ـب ــوع أنـهــا
ال تخشى ت ـكــرار الـثـنــائـيــة مــع بــاســل خـ ّـيــاط ،فالجمهور
ً
ينتظرهما معا ،كما قالت ،ألنه أحب ثنائيتهما كونها غير
مستهلكة .وشددت على أنها تتشرف بالوقوف إلى جانب
ممثل كبير ونجم بحجم باسل خياط ،فالعمل معه إضافة.

١٨

تسالي
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ً
ُمــن  11حــرفــا وه ــي اس ــم عــامــة تـجــاريــة لــأزيــاء,
أسست عام  1968في أميركا.

ك

ت

ش

ك

ي

ل

م

ع

ا

ا

ن

ت

ش

ا

ر

ق

ب

ل

ك

ت

س

و

ي

ق

ف

ي

ل

م

ا

ل

ك

ي

ت

ن

و

ع

ن

ا

ش

ا

ر

ة

ع

م

ل

ح

ر

ف

ن

س

ب

ا

ق

ي

ف

د

ا

ر

ت

ص

ن

ي

ع

م

ن

ا

س

ب

ة

خ

ب

ر

ا

ن

ي

و

ي

و

ر

ك

ل

إنتشار
قبل
في
تنوع
سباق

sudoku
9
1
4
7

8

5

1

2
3

4

5

5
4

6

الجوزاء

7
8

6

 21مايو  21 -يونيو

ً
ّ
تتقبل
مهنيا  :نصيحة الفلك إ لـيــك أن
الحلول الوسط.
ً
عاطفيا :صدامات مع الحبيب ما يؤدي
إلى أزمة بينكما.
ّ
ً
اجتماعيا :أزم ــة طــارئــة تتعلق بوضع
ّ
ّ
عائلي.
شخصي أو
رقم الحظ.11 :

9
3

2

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات
صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم
تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :تسطع موهبتك وتوحي بعمل
إبداعي يبرزك.
ً
عــاطـفـيــا :تـقــودكـمــا عالقتكما إل ــى قــرار
ّ
مهم أو إلى زواج.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـح ـمــل إلـ ـي ــك ه ـ ــذا ال ـن ـهــار
مسؤولية إضافية ّ
فتقبلها.
رقم الحظ.12 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :شؤون مادية طارئة تستدعي
ً
النظر فيها جديا.
ً
عاطفيا :يتحدث الفلك عن تقارب مع
شخص من الطرف اآلخر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ف ـكــر ب ــراح ـت ــك ك ـمــا تفكر
بعملك وخذ عطلة لترتاح.
رقم الحظ.7 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -7عملة أوروبـ ــا الـمــوحــدة
(م).
 -8يراهم – للتفسير.
 -9ع ــا صـ ـم ــة مـ ـص ــر (م) –

حسم .
 -١٠بند (مبعثرة) – أزلنا.

كالفين كالين

 -5أتابع – نغمة موسيقية
(م).
 -6مــؤذن الرسول (ص) (م)
– اقترب.

األسد

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

م
ح
و
ن
ا

 -1جريدة لندنية.
 -2طرق واسعة في المدينة
– من الفاكهة.
 -3يكمل – قامت بزيارة (م).
 -4نصف (فارس) – انهدام.

6

9
3
8
6
7
5
1
2
4

ً
عموديا:

ً
مهنيا :تصادف عراقيل لكنك تجتازها
برصانتك وحكمتك.
عــاطـفـيـ ًـا :تـطـ ّـور ســريــع لعالقة أو ّ
حب
جديد يدخل حياتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـنــاقــش مــواض ـيــع وتـهـتـ ّـم
بمجاالت فكرية ونفسية.
رقم الحظ.4 :

3

1
8
6
3
5
2
4
9
7

 ( -1مـ ــور يـ ــس  )....مـمـثــل
فرنسي راحل.
 -2ع ــاص ـم ــة كـ ـن ــدا – س ــرح
بذهنه.
 -3عــاتــب – مــن أسـمــاء الله
الحسنى.
 -4انفراد – الدليل.
 -5اهتم – ( ال )....المطر.
 -6قط (م) – مكان للهو (م).
 -7ال ـج ـمــع م ــن «م ـك ـي ــدة» –
ثاقب النظر.
 -8صوت الطائرة (م) – ثلثا
(دام).
 -9غطى – نجل.
 -١٠ص ـ ـحـ ــاري – عــا ص ـمــة
مالطة.

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

9

8

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

5

4
9
7
1
8
6
2
3
5

حرف
إشارة
عمل
مالك
دار

مناسبة
نيويورك
تصنيع
تسويق
خبر

مع
تشكيل

فلك

5
2
3
9
4
7
8
1
6

كلمة السر:

tawabil@aljarida●com

ً
ً
مـهـنـيــا :تـبــذل ج ـهــودا فــي عملك بينما
الثمار ليست بكثيرة.
ً
عاطفيا :تصطدم بمواجهة مع الحبيب
والسبب الغيرة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :راف ــق مـعــارفــك فــي نــزهــات
للترويح عن نفسك.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا  :تـطــرأ فــي عملك نقاشات مالية
وقرارات باالقتراض.
ً
عاطفيا  :أ نــت مخلص للشريك لكنك ال
تمنحه االهتمام.
ً
اجـتـمــاعـيــا :انـتـســب إل ــى أح ــد ال ـن ــوادي
الرياضية للحفاظ على الرشاقة.
رقم الحظ.8 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـخــذ قـ ـ ــرارا حــاس ـمــا كنت
ّ
أجلته لفترة طويلة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ـم ـيــل قـ ــوي تـجــاه
شخص من الطرف اآلخر.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـب ــدأ دراس ـ ـ ــة أو دورة
ّ
تدريبية لزيادة معلوماتك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تسافر من أجل تعزيز رواج
سوق لك.
سلعة أو فتح
ٍ
ً
عــاط ـف ـيــا :غـ ــرام م ــن ال ـن ـظــرة األول ــى
يمنحك الكثير من الفرح.
ً
ً
اجتماعيا :فكر جيدا قبل أن تتكلم
واصغ إلى النصائح.
ِ
رقم الحظ.9 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مهنيا :يوم متقلب يحمل مفاجأة
ً
ّ
حذرا.
غير سارة ًفكن ّ
عــاط ـف ـيــا :ت ـتــوقــف أمـ ــام عالقتكما
ّ
صوابيتها.
وتعيد النظر في
ً
اجتماعيا :أقفل الباب على الماضي
ّ
وتطلع إلى المستقبل.
رقم الحظ.15 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :مـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري االل ـ ـتـ ــزام
بالعهود التي تقطعها للغير.
ع ــاطـ ـفـ ـي ـ ًـا :ال تـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـردد فـ ــي إظ ـه ــار
مشاعرك فالشريك ينتظرك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـخـطــر ب ـبــالــك الـسـفــر
للراحة وقضاء وقت ممتع.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تخوض تجارب تأخذ منها
ً
دروسا مفيدة للمستقبل.
ً
ً
عاطفيا :تعيش مع الحبيب أوقاتا
استثنائية ال تنسى.
ً
اجتماعيا ً :مارس إحدى الرياضات
أو زاول هواية ترتاح إليها.
رقم الحظ.5 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تتحقق آمــالــك بـســرعــة إن
واظبت على اجتهادك.
ً
عاطفيا :الظروف مناسبة التخاذ
قرار بشأن مستقبلكما.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـتـطــلــع الـبـعــض إلـيــك
بعيون الحسد فتابع حياتك وال تهتمّ.
رقم الحظ.13 :

توابل ةديرجلا
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نجاح النسخة األولى لمعرض مرزام للتصميم الداخلي
اخـتـتــم م ـعــرض مـ ــرزام بـنـجــاح غـيــر مـسـبــوق،
وهو األول من نوعه في الكويت ،وأكبر معرض
للتصميم الداخلي بها يجمع خبرات أفضل
خبراء الديكور والمصممين.
وق ــال ــت مـهـنــدســة ال ــدي ـك ــور ال ــداخ ـل ــي منظمة
المعرض فرح الحميضي" :لقد حظي المعرض
ً
ً
بإقبال متميز محليا وإقليميا تـجــاوز ال ــ40
ألف زائر ،وقدمنا خالله محاضرات عدة حول
مجاالت التصميم الداخلي".
وأش ـ ـ ــارت ال ـح ـم ـي ـضــي إلـ ــى أن "اس ـت ـف ـس ــارات
المتابعين لي عبر مواقع التواصل االجتماعي،
ع ــن األم ــاك ــن الـمـخـصـصــة ل ـلــدي ـكــور الـمـنــزلــي
بــالـكــويــت ،دفعتني إلــى أن أضمها فــي كتاب

أطلقت عليه اســم دليل فــرح ،وهــو يساعد كل
من يرغب في تصميم منزله في ترتيب أفكاره
بشكل متناسق".
وأوضـ ـح ــت أن "ال ـك ـت ــاب ي ـضــم دل ـي ــا خــاصــا
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع األم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ـ ــن ن ــاح ـي ــة
الـتـشـطـيـبــات الــداخ ـل ـيــة واألثـ ـ ــاث ،ل ــذا أطلقنا
ه ــذا الــدل ـيــل خ ــال م ـعــرض م ـ ــرزام ،ال ــذي وفــر
م ـس ـت ـلــزمــات ال ــدي ـك ــور وال ـت ـص ـم ـيــم الــداخ ـلــي
واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ـن ــزل ـي ــة ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـن ــازل
والمشاريع".

إقبال األحمد وفرح الحميضي

سارة الحميضي وهاني جابر وشاهين خان

هند الصميد ووفاء القطامي

إبراهيم المشري ونور الدين منقار

هنا المجحم وميسون نور الدين

الحميضي متوسطة فريق عمل شركة االتصاالت زين

جانب من المعرض

«سيمفوني ستايل» يطلق ليالي الباربكيو
أطلق فندق سيمفوني ستايل الكويت ،ليالي الباربكيو
في شوكو كافيه آند غاردن خالل حفل ّ
مميز أقيم
ٍ
بحضور عدد من ممثلي وسائل اإلعالم ،إضافة إلى كبار
المسؤولين اإلداريين في أجواء عامرة بالطعام الشهي
ّ
الحية.
واألنغام العذبة للموسيقى
وجسدت األمسية أولى هذه الليالي الساحرة التي
ً
سبت من الساعة  5عصرا حتى 11
سترحب بالضيوف كل
ٍ
ً
بأسعار مقبولة.
مساء ،لتتيح لهم قضاء أجمل األوقات
ٍ
من األطباق العالمية
وشهدت األمسية تقديم مجموعة ّ
ّ
الباردة والساخنة والمحضرة بعناية من أجود
والمحلية
ً
المكونات ،إضافة إلى أطباق الشواء اللذيذة ،وتشكيلة
الشهية التي ّ
ّ
ّ
قدمها الطهاة
البحرية
واسعة من المأكوالت
من محطات الشواء الحية.
َ
ليال ال
ُوي ِعد "سيمفوني ستايل -الكويت" ضيوفه بقضاء ٍ
تنسى في شوكو كافيه آند غاردن.

جانب من األمسية

صورة جماعية لعدد من الحضور

عدد من الحضور أثناء األمسية

اختيار ذياب وشهاب متحدثتين
رسميتين في «األولمبياد»
هنأ وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري
العبة األولمبياد الخاص الكويتي "إعاقات ذهنية " مريم
ذياب ،ومرشدتها آيات شهاب ،الختيارهما ضمن المتحدثين
الرسميين لالولمبياد الخاص على مستوى العالم.
وأشاد الجبري بهذا االختيار لالعبة مريم ذياب ومرشدتها
ً
آيات شهاب ،والذي يعد إنجازا جديدا لشباب الكويت ،مما
يسهم في رفع راية البالد عالميا.
وتم اختيار الالعبة ومرشدتها ضمن المتحدثين الرسميين
الدوليين لألولمبياد ،الذي أقيم في العاصمة األميركية
واشنطن من  22يناير المنصرم ويستمر حتى اليوم ،ممثلتين
لإلعاقات الذهنية في إقليم الشرق االوسط وشمال افريقيا،
مدة أربع سنوات.
وتجول المتحدثتان دول العالم للحديث عن أهمية دمج
االشخاص ذوي االعاقة الذهنية بالمجتمع وعن دور الرياضة
في النهوض بقدراتهم.
مريم ذياب وآيات شهاب

جانب من المدعوين أثناء ليالي الباربكيو

محمد وهبة يدخالن
القفص الذهبي
وسط حضور كبير
من األهل واألصدقاء
والمدعوين ،احتفل محمد
خلف بزفافه على هبة
محمد مصطفى ،في
حفل بهيج أقامه بهذه
ً
المناسبة ،إيذانا بدخوله
القفص الذهبي.
وتلقى العروسان التهاني
بالمناسبة السعيدة
ودعوات الخير والبركة
والذرية الصالحة ...ألف
مبروك للعروسين.
العريس والعروس

مجتمع

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4031الجمعة  1فبراير 2019م  26 /جمادى األولى 1440هـ

tawabil@aljarida●com

21

مسك وعنبر

بسام البلوشي يعزف على أوتار القانون في «اليرموك الثقافي»
قدم مقطوعات موسيقية عالمية وتركية وأخرى من تأليفه
فادي عبدالله

نالت «ليلة العزف على
القانون» للعازف الكويتي
د .بسام البلوشي إعجاب
الجمهور في «اليرموك
الثقافي».

البلوشي يستعد
لطرح ألبومه
الموسيقي بعد
شهرين

ضـ ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـم ــوس ــم
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ال ـ ـ ـ ـ  24لـ ـ ـ ــدار اآلث ـ ـ ــار
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أقـ ـيـ ـم ــت أم ـس ـي ــة
موسيقية بعنوان «ليلة العزف
على القانون» ،للعازف الكويتي
الـمـحـتــرف د .بـســام الـبـلــوشــي،
أمــس األول ،فــي مركز اليرموك
الثقافي ،بحضور مأل المسرح،
يتقدمهم مــديــر إدارة الـبــرامــج
اإلعالمية والتقنية والعالقات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـ ـ ـ ــدار اآلثـ ـ ـ ـ ــار أس ــام ــة
البلهان ،وجمهور متذوق للفن
الموسيقي.
ق ــدم ال ـح ـفــل ع ـضــو ديــوان ـيــة
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ب ـ ـ ـ ــدار اآلث ـ ـ ـ ـ ــار م.
صباح الريس ،وقال في حديث
م ـق ـت ـضــب« :هـ ـ ــذه األم ـس ـي ــة مــع
أمهر العازفين على آلة القانون
ف ــي ال ـكــويــت ،وه ــو متخصص
ف ــي ال ـق ــان ــون ال ـتــركــي د .بـســام
ال ـب ـلــوشــي ،الـ ــذي س ـي ـعــزف في
األم ـس ـيــة خـلـيـطــا ب ـيــن الـعــربــي
والتركي».
أما الفنان البلوشي فقد قال
بإيجاز« :أشـكــر الجمهور على
هذا الحضور الطيب ،ولكم مئة
وردة مــن كــل أف ــراد الفرقة على
اهـتـمــامـكــم ،ليلتنا هــي الـعــزف
على القانون لكنني مؤمن بأن
العزف الجماعي أهم من العزف
الفردي (صولو)».
وأضـ ـ ــاف« :م ـع ــي م ــن الـفــرقــة
الـمــوسـيـقـيــة ع ـ ــازف آلـ ــة ال ـبــزق
(الـ ـب ــاغـ ـلـ ـم ــا ب ــالـ ـت ــركـ ـي ــة) ع ـلــي
ال ـج ـم ــال ــي ،وعـ ـ ــازف الـتـشـيـلـلــو
أحمد الصانع ،وعــازف الكمان
محمد الزنكي ،وعازف الكيبورد
وال ـ ـم ـ ــوزع ال ـم ــوس ـي ـق ــي جـ ــراح
ال ـصــايــغ ،وعـ ــازف الـبـيــزغـيـتــار

جانب من أمسية عازف القانون بسام البلوشي
أحـمــد شــوقــي ،وع ــازف اإليـقــاع
إسالم».
وق ــدم البلوشي فــي مستهل
أم ـس ـي ـتــه ع ــزف ــا إلح ـ ــدى روائـ ــع
الموسيقى العالمية في القرن
ال ـع ـش ــري ــن «مـ ــونـ ــامـ ــور» ،وه ــي
موسيقى رائعة وعذبة ورقيقة،
تتصف بالهدوء الــذي ينساب
إل ـ ــى ال ـس ـم ــع بـ ـس ــاس ــة ،أل ـف ـهــا
الموسيقي اإل سـبــا نــي الشهير
جــواك ـيــن رودريـ ـغ ــو ع ــام 1939
فــي ب ــاري ــس ،واسـمـهــا األصـلــي
«كونشرتو أرانخوير».
ومـ ـ ـ ـ ـ ــزج م ـ ـع ـ ـهـ ــا الـ ـبـ ـل ــوش ــي
مقطوعة بـعـنــوان «ورود» ،من
تأليف الموسيقي التركي مراد

إشبيلين ،ثم أتبعها بسماعي
حجاز تركي «غريب» للموسيقار
ال ـت ــرك ــي غــوك ـس ـيــل بــاك ـتــاغ ـيــر
(عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازف الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون الـ ـشـ ـهـ ـي ــر
ً
والمصنف األول عالميا).
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا م ـ ـق ـ ـطـ ــوعـ ــة
موسيقية مــن تــألـيـفــه بـعـنــوان
«حزن» ،وهي أحد أعمال ألبومه
الموسيقي الذي سيطرحه بعد
ش ـه ــري ــن ،وأت ـب ـع ـهــا بـمـقـطــوعــة
أخرى من تأليفه أيضا ،استلهم
ف ـكــرت ـهــا م ــن وردة بـنـفـسـجـيــة
جميلة تظهر وسط الثلوج في
الجبال التركية.
وان ـت ـق ـلــت ال ـف ــرق ــة إلـ ــى عــزف
مقطوعة موسيقية مــن تأليف

أح ـ ــد أفـ ـ ــرادهـ ـ ــا ،وه ـ ــو الـ ـع ــازف
ا لـ ـص ــا ن ــع بـ ـعـ ـن ــوان «،»Hazan
وأعقبتها بـعــزف أغنية تركية
ش ـه ـيــرة اس ـم ـهــا «إس ـط ـن ـبــول»،
وتـ ـح ــول ــت بـ ـع ــده ــا إلـ ـ ــى ع ــزف
مقطوعة «رقصة بنت الشيشان»
ل ـل ـمــؤلــف ال ـمــوس ـي ـقــي ال ـتــركــي
جميل بك الطنبوري ،ودمجها
البلوشي بمقطوعة من تأليفه
ع ـلــى م ـق ــام ح ـس ـي ـنــي ،ب ـع ـنــوان
«تراكيا» ،وهي منطقة في تركيا
تشتهر بالرقصات التعبيرية
الشعبية ذات اإليقاع السريع.
وتـ ـح ــول ال ـب ـلــوشــي وفــرق ـتــه
الـمــوسـيـقـيــة إلـ ــى ال ـمــوش ـحــات
األندلسية ،مع موسيقى موشح

«لـ ـم ــا ب ـ ــدا ي ـت ـث ـنــى» م ــن أل ـح ــان
عبدالرحيم المسلوب عام .1830
ومع انتهاء برنامج األمسية
ال ـشــائ ـقــة ،وشـنـفــت مـعـهــا آذان
الجمهور فــي أجــواء عذبة بين
الموسيقى العربية والعالمية
والتركية ،قــدم الحضور تحية
حارة بالتصفيق وقوفا ألعضاء
الفرقة الموسيقية.
يــذكــر أن د .بـســام البلوشي
ن ـ ـشـ ــأ ف ـ ــي بـ ـيـ ـئ ــة م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة،
وت ـع ـل ــم الـ ـع ــزف ع ـل ــى ال ـب ـيــانــو
والعود والقانون منذ الصغر،
وتــرك دراســة الطب في ايرلندا
وتخصص في الموسيقى بعد
التحاقه بالمعهد العالي للفنون

الموسيقية في الكويت ،وأكمل
دراس ـ ـتـ ــه ب ـت ـخ ـصــص ال ـق ــان ــون
وحصل على درجة االمتياز.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــود الـ ـ ـم ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرو د.
بـســام الـبـلــوشــي حــالـيــا الفرقة
الـمــوسـيـقـيــة فــي بــرنــامــج البث
المباشر «أساطين الـفــن» الــذي
ي ــذاع عـبــر أث ـيــر مـحـطــة الـغـنــاء
ا لـ ـع ــر ب ــي ا لـ ـق ــد ي ــم (،)fm 87.9
وهــو يسلط الـضــوء على رواد
الفن الكويتي ،ويتطرق للتراث
الـمــوسـيـقــي الـكــويـتــي بطريقة
م ـغ ــاي ــرة ،وم ــن إع ـ ــداد د .خــالــد
الـ ـق ــاف وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ص ـبــاح،
وت ـق ــدي ــم أمـ ــل ع ـبــدال ـلــه وخــالــد
القالف ،وإخراج عادل المويل.

عبدالله الطراروة« :مساحات خالية» تجربة درامية مميزة
يواصل عروض «نيوتن» ويستعد لتصوير دوره في «أمنيات بعيدة»
●

استطاع الفنان عبدالله الطراروة أن يترك بصمة
مميزة ،خالل شهر رمضان الماضي ،عندما أطل
بشخصية مركبة في مسلسل «عبرة شــارع» ،مع
الفنانة القديرة سعاد عبدالله ،ليمثل من خالل
خطه الــدرامــي حالة قلما تتكرر ،ومــن الصعوبة
ان يجسدها فنان بتمكن في مثل عمر الطراروة،
غير أن عبدالله يملك من األدوات ما مهد له طريق
التميز.
وانتهى الفنان من تصوير مسلسل «مساحات
خالية» ،كما أنه مشغول حاليا بعروض مسرحية
«نيوتن» مع الفنانة هدى حسين ،وهو تطرق في
تصريحات خاصة لـ»الجريدة» إلى مالمح نشاطه
الفني المقبل.
بداية ،قال الطراروة عن اختياراته الفنية ،عقب
ً
نـجــاح «ع ـبــرة ش ــارع» وإذا مــا ك ــان سـيـقــدم دورا
ً
قريبا من سيف« :ال يمكن مقارنة دور بآخر ،وال
عمل بما يليه أو سبقه ،ألن لكل مسلسل حالته
المختلفة وظروف تصويره ،بالنسبة إلي أتطلع
دائما لألفضل ،وأزعــم أن أدوارا مثل «سيف» في
مسلسل «عبرة شارع» قلما تتكرر».
وأض ـ ــاف« :وأن ـت ـهــز ال ـفــرصــة ألت ــوج ــه بالشكر
للكاتب حمد شمالن الرومي على هذه التجربة،
وللمخرج منير الزعبي والقديرة سعاد عبدالله
وكل الزمالء في العمل على هذه التجربة المميزة».
وحول جديده خالل الفترة المقبلة ،أكد الفنان
ال ـشــاب ان ــه انـتـهــى أخ ـيــرا مــن تـصــويــر دوره في
مـسـلـســل «م ـس ــاح ــات خــال ـيــة» لـلـم ـخــرج مـحـمــود

الطراروة وسعاد عبد الله مع نجوم «عبرة شارع»

رابح صقر يصدم جمهوره ويعتذر
عن حفله في «فبراير الكويت»
فــاجــأ ال ـف ـنــان الـسـعــودي
رابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ص ـ ـ ـقـ ـ ــر جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوره
باعتذاره عن عدم مشاركته
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان «فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر
الكويت» ،المقرر أن تنطلق
فعالياته مساء اليوم ،على
ال ـم ـس ــرح ال ــوط ـن ــي بـمــركــز
جابر األحمد الثقافي ،بحفل
فنان العرب محمد عبده.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن
ي ـح ـيــي ال ـن ـج ــم ال ـس ـع ــودي
حفله يــوم  8فبراير بمعية
بلبل الخليج نبيل شعيل،
لـكــن صـقــر سـجــل اع ـت ــذاره،
عبر صفحته الرسمية في
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل ،وكـتــب:
«أق ــدم اع ـتــذاري لجمهوري
الحبيب والمسؤولين على
حفل فبراير الكويت المقام
فـ ـ ــي  8فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر لـ ـظ ــروف ــي
الخاصة ،وأعدهم بوجودي
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـم ـق ـب ـل ــة
ب ـ ــإذن الـ ـل ــه ،وأت ـم ـن ــى منكم
وم ـ ــن ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ــى ه ــذا
المهرجان قبول اعـتــذاري،
وأتمنى ألرض الكويت دوام
األفراح ،دمتم بخير».

محمد جمعة

أحمد جوهر يجمع العقل وجابر
في «دينار نصيب مختار»

أحمد جوهر

●
رابح صقر
يــذكــر أن مـهــرجــان «فبراير
الكويت» تنظمه شركة روتانا،
ويشارك فيه هذا العام نخبة
من نجوم األغنية الخليجية
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وح ـ ـتـ ــى اآلن لــم

تحدد الشركة المنتجة إذا
ما كانت ستستعين ببديل
للفنان السعودي أو تكتفي
بنبيل شعيل في الحفل.

الدوايمة وبطولة الفنانة زهرة الخرجي والفنان
إبراهيم الحربي ونخبة من النجوم منهم أحمد
حسين ويوسف الحشاش وشيالء سبت ،وتمنى
أن ينال المسلسل استحسان الجمهور ،مؤكدا أن
المسلسل بشكل عام يعتبر تجربة درامية مميزة.
ول ـف ــت إلـ ــى ان م ـقــاي ـيــس اخـ ـتـ ـي ــاره ألي عـمــل
هــي المتعة خــال ق ــراءة الـنــص ،ومــن ثــم قناعته
بالشخصية التي يتصدى لها.
وثمن عبدالله مشاركته في مسرحية «نيوتن»
مــع النجمة الـقــديــرة هــدى حسين ،وق ــال« :العمل
من تأليف جاسم الجالهمة وإخراج عبدالمحسن
العمر ،ومن إنتاج مؤسسة ستيج قروب لإلنتاج
الفني والـمـســرحــي ،بطولة غــديــر السبتي ،مــرام
البلوشي ،عبدالمحسن العمر ،ناصر البلوشي،
عبدالله الحمادي».
وأوضــح الطراروة أن «المسرحية موجهة لكل
افــراد العائلة ،وتــدور احداثها في اطــار كوميدي
استعراضي تطرح من خالله قضايا اجتماعية
عدة ،وسعيد بالتفاعل الجماهيري الكبير خالل
العروض السابقة ،ومازالت الفرصة متاحة لكل
من يتطلع لمشاهدة المسرحية».
يذكر أن عبدالله يستعد خالل الفترة المقبلة
لتصوير مسلسل «أمنيات بعيدة» للكاتبة منى
الشمري والمخرج محمد القفاص ،ومــن بطولة
الفنانة هدى حسين ،ومن المتوقع عرضه خالل
شهر رمضان المقبل ،ويشارك في بطولته نخبة
من الفنانين منهم جمال الردهان وحمد العماني
وره ـ ــف ال ـع ـن ــزي وروان م ـه ــدي وح ـس ـيــن ح ــداد
وآخرون.

محمد جمعة

كـشــف الـفـنــان الـقــديــر أحـمــد جــوهــر عن
مالمح مشروعه الدرامي الرمضاني المقبل،
الـ ــذي يـشـهــد ع ــودت ــه ونـخـبــة م ــن الـنـجــوم
لـلـشــاشــة الـصـغـيــرة ،مــن خ ــال المسلسل
الكوميدي الساخر «دينار نصيب مختار»،
ت ــأل ـي ــف جـ ــوهـ ــر ،وبـ ـط ــول ــة م ـح ـم ــد جــابــر
وعبدالرحمن العقل وأحمد جوهر وميس
ك ـمــر ومـ ـ ــرام ال ـب ـلــوشــي وأحـ ـم ــد ال ـعــونــان
وش ـه ــاب حــاج ـيــه ومـ ـب ــارك س ـل ـطــان ومــي
عبدالله وآخرين.

محمد جابر
والـمـسـلـســل م ــن إن ـت ــاج ش ــرك ــة األبـ ــرق،
ومن المرجح عرضه عبر شاشة تلفزيون
الكويت ،ورغم أن جوهر أفصح عن اإلطار
العام للمسلسل لكنه لم يدل بأي تفاصيل
اخ ـ ـ ــرى ،واك ـت ـف ــى ب ــال ـق ــول إن «الـمـسـلـســل
كوميدي ساخر ذو طابع اجتماعي يمس
اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين،
وأتمنى أن ينال رضاكم» ،والقى البوستر
األول ـ ــي لـلـمـسـلـســل اس ـت ـح ـســان الـجـمـهــور
الــذي يتابع الفنان المخضرم على موقع
انستغرام.
يذكر أن آخر أعمال جوهر كان مسلسل

عبدالرحمن العقل
«سـمــوم الـمـعــزب» ،ال ــذي قــدمــه خــال شهر
رمضان الماضي ،وهــو الجزء الثاني من
مسلسل «المعزب» ،الذي قدمه ُ
وعرض عبر
شاشة تلفزيون الكويت.
والمسلسل بطولة سعد ا ل ـفــرج ،أحمد
جوهر ،عبدالعزيز الـحــداد ،أحمد الهزيم،
مـحـمــد ال ـم ـن ـيــع ،م ـيــس ق ـم ــر ،م ـنــى ش ــداد،
مبارك سلطان ،هبة سليمان ،أمل عباس،
عـلــي عبدالمحسن ،محمد ف ــؤاد عــاشــور،
رضا علي حسين ،عماد العكاري ،إسماعيل
الــراشــد ،أحمد مساعد ،وغيرهم ،وتأليف
أحمد جوهر ،وإخراج أحمد البيلي.

خبريات
هانكس ينتهي من تسجيل
دوره في «»Toy Story 4

نشر الفنان توم هانكس ،عبر
حسابه بـ«إنستغرام» ،صورة
تجمعه بفريق عمل فيلمه
الجديد ( )Toy Story 4داخل
استديو التسجيل.
َّ
وعلق هانكس على الصورة:
«انتهينا من تسجيل (Toy
 .)Story 4سعيد بدور وودي».
وتدور أحداث الجزء الرابع
من « »Toy Story 4حول
انضمام لعبة جديدة تدعى
«فوركي» إلى فريق «وودي»،
تحدث معهم مغامرة على
جانب الطريق ،فيكتشف
األصدقاء القدامى والجدد كم
من الممكن أن يصبح العالم
كبيرا جدا على لعبة.
ُيذكر أن « ،»Universalالشركة
المنتجة ألحدث أفالم هانكس
( ،)Biosوالذي ينتمي ألفالم
الخيال العلمي ،وتدور أحداثه
حول آخر رجل على األرض
يقوم ببناء روبوت للحفاظ
على كلبه بأمان ،في محاولة
منه لتعليمه مبادئ وقوانين
اإلنسان ،استقرت على عرض
الفيلم الجديد عام .2020

إيرادات صادمة لفيلم
«»Green Book

شكلت إيرادات فيلم «Green
 »Bookصدمة كبيرة لنقاد
السينما ،حيث حقق الفيلم 60
مليون دوالر فقط حول العالم
منذ طرحه في  16نوفمبر
الماضي بدور العرض
العالمية ،رغم فوزه بـ  3جوائز
غولدن غلوب ،وجائزة رابطة
المنتجين ألفضل فيلم لعام
 ،2018كما توج بجائزة
الجمهور في مهرجان تورنتو
السينمائي الدولي ،فضال عن
ترشحه لجائزة أوسكار.
وفيلم «»Green Book
یشارك في بطولته النجوم:
فیجو مورتینسین المرشح
لألوسكار عامي  2008و،2017
وماهرشاال علي الفائز
باألوسكار عام  2017عن دوره
في «ضوء القمر» ،ويدور حول
عازف بيانو أميركي من أصل
إفريقي وسائقه األبيض في
أوائل الستينيات بالجنوب
األميركي .والفيلم من إخراج
بيتر فاريلي وسيناريو
وحوار :بريان كوري ،بيتر
فاريلي ،ونيك فاليلونجا،
وبطولة :فيجو مورتينسين،
ماهرشاال علي ،وليندا
كارديليني.

سلمى حايك تهنئ
أوبرا بعيد ميالدها

حرصت النجمة المكسيكية
العالمية سلمى حايك على
تهنئة اإلعالمية األميركية
أوبرا وينفري ،بعيد ميالدها،
حيث قامت بنشر صورة
تجمعهما معا عبر حسابها
على «انستغرام» ،وعلقت
عليها« :عيد ميالد سعيد
لألسطورة أوبرا» ،والقت
الصورة إعجاب اآلالف من
متابعي سلمى.
وتحرص حايك على تهنئة
عدد من زمالئها في صناعة
السينما بهوليوود عبر
حساباتها المختلفة على
مواقع التواصل ،وآخرها
تهنئتها المخرج المكسيكي
ألفونسو كوراون ،بعد ترشح
فيلمه « »Romaلـ 10جوائز
بترشيحات األوسكار هذا
العام.
يذكر أن حايك تقوم ببطولة
عدد من األعمال السينمائية
خالل الفترة المقبلة،
منها فيلم الدراما «The
 »Hummingbirdالمقرر
طرحه مطلع مارس المقبل،
إلى جانب مشاركتها في
بطولة فيلم الكوميديا
«.»Limited Partners
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دوﻟﻴﺎت

اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺪاﺳﻲ »ﻣﺜﻤﺮ« ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ ﻳﺴﺒﻖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺣﺎﺳﻤﺔ
• اﻟﺼﻔﺪي :ﺑﺤﺜﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ • اﻹﻣﺎرات ﺗﺮﻓﺾ وﺟﻮد أﻧﻘﺮة وﻃﻬﺮان ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ
ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ وارﺳﻮ ﻟﻠﺴﻼم
واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ووﺳﻂ اﻟﺠﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺸﺄن
ﻋﻮدة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﻧﻬﻰ وزراء ً ً
 ٦دول ًﻋﺮﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﺜﻤﺮا
وإﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ،
ﻧﺎﻗﺶ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
وأزﻣﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﻲ واﺷ ـﻨ ـﻄ ــﻦ
ﻹﻧﺸﺎء "ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ
اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﺮاﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﻲ" اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ــﺮف
ﺑ ـ ـ ـ "اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺗـ ــﻮ اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺑ ـ ــﻲ" ،ووﺳ ـ ــﻂ
ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ــﺎر ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ أي ﺗــﺪاﻋـﻴــﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟـ ـﻘ ــﺮار اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
ﺑ ــﺎﻻﻧ ـﺴ ـﺤ ــﺎب ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻋﻘﺪ
أﻣﺲ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻀﻢ دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،وﻫﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎون ،ﺑ ــﺎﻹﺿ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻰ ﻣﺼﺮ
واﻷردن ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ رﺋـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ
اﻟ ـ ــﻮزراء وزﻳ ــﺮ ﺧــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ
اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ ﺻ ـﺒ ــﺎح اﻟ ـﺨ ــﺎﻟ ــﺪ ،ووزﻳـ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷردﻧﻲ أﻳﻤﻦ اﻟﺼﻔﺪي،
ووزﻳ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ اﻹﻣ ـ ــﺎراﺗ ـ ــﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن،
ووزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ووزﻳﺮ
ﺧ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﺼــﺮ ﺳ ــﺎﻣ ــﺢ ﺷ ـﻜــﺮي،
ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ً
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺎدل اﻟﺠﺒﻴﺮ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ً
ﺗﺸﺎورﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻦ ﻃﻼل ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ
اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮ ﺑـ ـﺤـ ـﺜ ــﻮا ﺧـ ــﻼﻟـ ــﻪ أزﻣ ـ ـ ــﺎت
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.
وﺟﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻮل اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ ﻓــﻲ وارﺳ ـ ــﻮ ،ﻗ ــﺎل اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑـﻴــﺾ إﻧــﻪ ﻳﺮﻣﻲ إﻟــﻰ "اﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻌﻤﻪ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ" .ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻹﻧﺸﺎء
"اﻟﻨﺎﺗﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ".
ً
وﻓ ـﻀ ــﻼ ﻋ ـﻤــﺎ ﺗ ـﺸ ـﻬــﺪه ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮق اﻷوﺳـ ـ ـ ـ ــﻂ ﻣـ ـﻨ ــﺬ ﺳـ ـﻨ ــﻮات
ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﺰاﻋ ــﺎت وأزﻣـ ـ ــﺎت ﻓﻲ
اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺮاق واﻟـ ـﻴـ ـﻤ ــﻦ وﻏـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ إﻟ ــﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺰاع اﻷﻗﺪم ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻤﻴﺖ وﺳﻂ اﻟﺠﺪل اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄن
ﻋﻮدة ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
واﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ
ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس .2019
ودﻋ ــﺎ اﻟـﻌــﺮاق وﻟﺒﻨﺎن وﺗﻮﻧﺲ
إﻟ ــﻰ ﻋ ــﻮدة ﺳــﻮرﻳــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻋﺎدت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018ﻓﺘﺢ
ﺳـﻔــﺎرﺗـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ دﻣ ـﺸ ــﻖ ،ﺑـﻌــﺪ ﻗﻄﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ،2012
وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷردن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ً
ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺎ ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل ﺟ ــﺪﻳ ــﺪ ﺑــﺮﺗـﺒــﺔ
ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻔــﺎرﺗــﻪ ﺑــﺪﻣـﺸــﻖ،
ودﻋ ــﻮﺗ ــﻪ رﺋ ـﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺴﻮري ﺣﻤﻮدة ﺻﺒﺎغ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر
أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ أﻳﻀﺎ.

أوﻳﺤﻴﻰ :ﻧﻮر اﻟﻮﻻﻳﺔ
اﻟـ  ٥ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ

رأى رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮي
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻲ أﻣﺲ ،أن »ﻧﻮر
اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ« ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ،
ﻓﻲ ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاب
إﻋﻼن ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ  ١٨أﺑﺮﻳﻞ
اﳌﻘﺒﻞ.
وﻛﺎن أوﻳﺤﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺼﻔﺘﻪ
أﻣﻴﻨﴼ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺧﻼل إﺷﺮاﻓﻪ
ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺰب ﺑﻘﺎﻋﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
زراﻟﺪة ﻏﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
واﻧﺘﻘﺪ اﳌﺴﺆول اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﻟﺮﺣﻴﻞ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮل »اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮر
ﻛﻞ  ٥ﺳﻨﻮات«.

ﺗﻤﻴﻢ وﺑﻴﻨﻎ
ﻳﻮﻗﻌﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺪة
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﻊ اﻟﺼﻔﺪي وﺑﻦ زاﻳﺪ وﺑﻦ أﺣﻤﺪ واﻟﺠﺒﻴﺮ أﻣﺲ
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ
ﻗ ـﺒــﻞ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع وزراء اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اﻟـﻌــﺮب ﻣــﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻻوروﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ﺑـ ــﺮوﻛ ـ ـﺴـ ــﻞ ﻳ ــﻮم
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻤﺔ
اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ -اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻳﻮﻣﻲ  24و 25ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﺟ ــﺎء اﻻﺟـﺘـﻤــﺎع ﻗـﺒــﻞ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟــﻒ ﺿ ــﺪ "داﻋ ـ ـ ــﺶ" ﺑـﻘـﻴــﺎدة
واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ ،وﺳﺘﻜﻮن
ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ.

اﻟﺼﻔﺪي
وﻗ ــﺎل اﻟـﺼـﻔــﺪي ،ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻓــﻲ أﻋ ـﻘــﺎب اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ،إن "اﻟـﻠـﻘــﺎء
ً
ﻛـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺗـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺎورﻳ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ أﺷ ـ ـﻘـ ــﺎء
وأﺻــﺪﻗــﺎء ،ﻟﺘﺒﺎدل وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ
ﺣــﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﺣﻮل
ﺳ ـﺒــﻞ ﺗ ـﻌــﺎوﻧ ـﻨــﺎ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ ﺗ ـﺠــﺎوز
اﻷزﻣﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣﻦ
واﻻﺳﺘﻘﺮار".
وأﺷــﺎر اﻟﺼﻔﺪي إﻟﻰ أن "اﻟﻠﻘﺎء
ً
ﻛﺎن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺑﺪون أﺟﻨﺪة وﺑﺪون
ﺟـ ـ ـ ــﺪول أﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻟ ـﻠ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﺣ ــﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ"،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ "ﺣــﻮار إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻣﺜﻤﺮ

ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض ﻳﺰور اﻟﺮﻳﺎض

ً
ﻣﻜﺎﺗﺐ »اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﻳﻨﻲ« ﺗﺜﻴﺮ ﺳﺠﺎﻻ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر
ﻛـﺸــﻒ ﻣـﺼــﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻟـﻤــﻮﻗــﻊ "اﻟـﺴــﻮﻣــﺮﻳــﺔ
ﻧ ـﻴــﻮز" اﻟـﻌــﺮاﻗـﻴــﺔ ،أﻣ ــﺲ ،أن ﻣـﺴـﺘـﺸــﺎر اﻷﻣــﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض زار اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﻣﺲ،
ﻟﺒﺤﺚ ا ﻟـﻌــﻼ ﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ.
وﺗﻄﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﺨﻠﻠﻬﺎ
زﻳﺎرة ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ
ً
أن ﺷﻬﺪت ﻓﺘﻮرا ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ.
وأﺛﺎر ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻔﻴﺎض إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ "ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـﺒـﻨــﺎء" ،ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻫــﺎدي
ً
اﻟﻌﺎﻣﺮي ،اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ "اﻹﺻ ــﻼح"،
ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﻴﻌﻲ
ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ،اﻟﺬي اﺷﺘﺮط اﺳﻨﺎد وزراﺗﻲ
اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟــﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻏﻴﺮ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺮب ﻗﺒﻞ .وﻻ ﺗــﺰال ﻫﺎﺗﺎن
اﻟﻮزارﺗﺎن ووزارة اﻟﻌﺪل ﺷﺎﻏﺮة ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﺪي.
ﻓ ــﻲ ﺳـ ـﻴ ــﺎق آﺧـ ـ ــﺮ ،أﻛـ ــﺪ وزﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻜﻴﻢ ،أن ﺑﻼده ﺗﺄﻣﻞ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة وودﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان
ّ
ﺗﻀﺎد ﻓﻲ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻻ ﺗﺮى أي
اﻷﻣﺮﻳﻦ.
وأﺿــﺎف اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﺧــﻼل ﻟﻘﺎء ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣــﻊ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸــﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟــﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗ ـﺤــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ
ﻛﻮﺳﺎﺗﺸﻴﻒ" :ﻟﺪى اﻟﻌﺮاق ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ،وﻋﻼﻗﺎت ودﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻧﺮﻳﺪ أن ﺗﻈﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ودﻳﺔ".
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ أن ﻋــﻼﻗــﺔ اﻟـﻌــﺮاق ﻣــﻊ روﺳﻴﺎ
ً
واﻣﻴﺮﻛﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن "روﺳﻴﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮاق
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ داﻋﺶ".
اﻟﻰ ذﻟﻚ ،أﻛﺪ رﺋﻴﺲ ارﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ ،أﻣﺲ،
أن ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق
ﺗـﻘـﺘـﺼــﺮ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ وﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺸــﻮرة.
وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻧﻤﻲ إن "اﻟﻨﺎﺗﻮ أﻧﻬﻰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻮاءﻳﻦ
ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟ ــﻮزارة اﻟــﺪﻓــﺎع ،اﻷول ﻟــﻮاء ﻣﻐﺎوﻳﺮ
اﻷﻧﺒﺎر ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻮاء  22ﻓﺮﻗﺔ  ،6ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ".

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻋـﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻧـﻔــﻰ اﻟـﻘـﻴــﺎدي ﻓﻲ
ﻗ ــﻮات "اﻟ ـﺤ ـﺸــﺪ اﻟـﺸـﻌـﺒــﻲ" أوس اﻟـﺨـﻔــﺎﺟــﻲ،
أﻣ ــﺲ ،وﺟ ــﻮد "رﻏ ـﺒــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟـﺤـﺸــﺪ ﻓــﻲ ﻧﺸﺮ
ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر"،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن "ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺑـﻤـﺤــﺎﻓـﻈــﺔ اﻷﻧ ـﺒ ــﺎر ﻳــﺪﻳــﺮﻫــﺎ رﺟ ــﺎل دﻳ ــﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺴﻨﻲ".
واﺛ ـ ـ ــﺎر ﻧ ــﺎﺷ ـﻄ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ اﻷﻧـ ـﺒ ــﺎر
ﻣـﺨــﺎوف وﺷـﻜــﻮﻛــﺎ ﺣــﻮل اﻫ ــﺪاف ﻗـﻴــﺎم ﻗــﻮات
"اﻟ ـﺤ ـﺸ ــﺪ" ﺑـﻔـﺘــﺢ ﻋ ـﺸ ــﺮات ﻣ ـﻜــﺎﺗــﺐ "اﻟـﺘـﺒـﻠـﻴــﻎ
اﻟﺪﻳﻨﻲ" ﺑﻘﻀﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ ،أﻗﺼﻰ ﻏﺮب اﻷﻧﺒﺎر.
وﻗﺎل اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ إن "اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺪﻳﻪ
اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﻟـﻤــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑـﻘــﻮاﺗــﻪ،
وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ،
وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﻌﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ".
ﻣ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴ ـﺘــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ ﻓ ــﻲ اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ،إن "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﻷﻧﺒﺎر ﺣﺎوﻟﻮا ﻓﺘﺢ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ وﺣــﺪة اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﻳﻨﻲ،
ﻟﻜﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﺗــﻼﺷــﻰ وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ أي ﺷﻲء
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ" .وأﺿﺎف
أن "ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ إﺛﺎرة
اﻟﺸﺎرع ﻟﺮﻓﺾ اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر
ﻓﻘﻂ ،وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻴﻌﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ".
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ
داﺋﺮة اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـ«إﺟﺮاءات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻮاﺑﺔ
ﻟﻠﻔﺘﻦ واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ«.
واﺗـ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﻨ ـﺠ ـﻴ ـﻔــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﻒ اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﻌــﻲ ﻓــﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى »ﺑﺤﺼﺮ وﻃﻠﺐ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ
ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻌﻲ،
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻮذه ﻋﺒﺮ ﻛﺘﺐ رﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎدرة
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ«.

وﻣــﻮﺳــﻊ ﺗـﻄــﺮق إﻟــﻰ ﻛــﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ً
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن
ﻧﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك
وﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ".
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎﻃ ـ ـ ــﻖ ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﻘﻀﺎة
أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎء اﻟـ ـ ـ ــﻮزاري اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺒ ــﺎدل وﺟ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻨـﻈــﺮ ﺣــﻮل
اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﺪات اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ وﺳـﺒــﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ "ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻬﻲ أزﻣــﺎت
ً
ً
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ" ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ "أﺗﺎح ﺣﻮارا
ً
ً
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ وﻣﻮﺳﻌﺎ ﺑﺄﺟﻨﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺳﺒﻞ
ﻣ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮﻛــﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ".
ﺑ ــﺪورﻫ ــﺎ ،ذﻛ ــﺮت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧـﺒــﺎء
)ﺑ ـﺘــﺮا( أن اﻟـ ــﻮزراء اﻟﺴﺘﺔ ﻧﺎﻗﺸﻮا
ﺗ ـﻨ ـﺴ ـﻴ ــﻖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻗـ ــﻒ اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎه
اﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ،واﻟـﺴـﺒــﻞ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟــﻰ ﺣــﻞ أزﻣ ــﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﻣ ــﺎ ﻳـﺨــﺪم اﻟـﻤـﺼــﺎﻟــﺢ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮك
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ،أﻛــﺪ اﻟﻌﺎﻫﻞ
اﻷردﻧ ـ ــﻲ اﻟـﻤـﻠــﻚ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ،
ﺧ ـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ـﻠ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻮزراء أﻣ ــﺲ
اﻷول" ،أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك

ﺣﻴﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷزﻣﺎت
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ،ﺑ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺰز اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وﻳﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ".

اﻹﻣﺎرات
وﻓ ـ ــﻲ أول ﻣ ــﻮﻗ ــﻒ ﻋ ــﺮﺑ ــﻲ ﻣــﻦ
اﻻﺗ ـ ـﻔ ـ ــﺎق اﻟـ ـﺜـ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺔ ،رﻓﺾ
وزﻳــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ أﻧﻮر ﻗﺮﻗﺎش أي وﺟﻮد
ﻏ ـﻴــﺮ ﻋــﺮﺑــﻲ ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺑ ـﻤــﺎ ﻓﻲ
ً
ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ،ﻣﺆﻛﺪا أن
"ﻫﻨﺎك ﺗﺨﻮﻓﺎ وﻗﻠﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟــﻸﻛــﺮاد ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ".
وأﻋﻠﻦ ﻗﺮﻗﺎش ،ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻗﻨﺎة
"اﻟ ـﺤــﺮة" أﻣــﺲ اﻷول ،أن اﻹﻣ ــﺎرات
ﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻛﺮاد ،وﺗﺮﻓﺾ إﻗﺎﻣﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋــﺎزﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪود
ﺳﻮرﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ.
واﻋﺘﺒﺮ ﻗﺮﻗﺎش أن إﻋــﺎدة ﻓﺘﺢ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺗﻤﺖ
ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورات ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻔﺎء
ﺑـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف اﻟـ ـﺘ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺠ ــﺮى
ً
اﻷﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪاث ﻫ ـ ـﻨـ ــﺎك ،ﻣ ـ ـﺸ ـ ــﺪدا ﻋـﻠــﻰ
اﻻﻟ ـﺘــﺰام ﺑـﻘــﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر

ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻧﻔﺖ رﺋﻴﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻗﺴﺪ(
إﻟـ ـﻬ ــﺎم أﺣ ـﻤ ــﺪ وﺟ ـ ــﻮد دﻻﺋ ـ ــﻞ ﻋﻠﻰ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،أو أي
ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ واﺷﻨﻄﻦ
واﻷﻛﺮاد.
وأوﺿ ـﺤ ــﺖ اﻟـﻘـﻴــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻜــﺮدﻳــﺔ،
ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ "واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ" أﻣﺲ
اﻷول ،أﻧﻬﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﻗﺼﻴﺮ
ﻣــﻊ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ ﻳــﻮم
اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ إزاء ﻣﺼﻴﺮ اﻷﻛــﺮاد
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﻃﻤﺄﻧﻬﺎ
أﻧﻬﻢ "ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻘﺘﻞ".

اﺳﺘﺨﺪام »اﻟﻜﻴﻤﺎوي«
وﻋ ـﻠــﻰ ﺟـﺒـﻬــﺔ ﻣ ــﻮازﻳ ــﺔ ،أﻋــﺮﺑــﺖ
اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪﺛ ــﺔ ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ
اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ ﻣــﺎرﻳــﺎ زاﺧ ــﺎروﻓ ــﺎ أﻣــﺲ،
ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻋﻦ ﻣـﺤــﺎوﻻت اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻤــﺎوﻳــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮة إﻟ ــﻰ ﺗـﻘــﺎرﻳــﺮ
ﻋ ـ ـ ــﻦ "ﺗـ ـ ـ ــﺰوﻳـ ـ ـ ــﺪ ﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺎء اﻟ ـ ـﺨـ ــﻮذ
اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎء ﺑـ ـﻌ ــﺾ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔ ـﻴــﺎت
إدﻟــﺐ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺰازات" .وأﺷ ــﺎرت
زاﺧــﺎروﻓــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟـﺘــﻮﺗــﺮات ﺣﻮل
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻻ ﺗﻘﻞ.
وأن ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﺤ ــﻲ ﺟ ـﺒ ـﻬ ــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺼ ــﺮة
ً
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻘﺼﻔﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ،وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪون
ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﻗﺮب ﺧﻂ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻊ
اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

وﺿﻊ إدﻟﺐ
وﻗ ـﺒ ــﻞ ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت ،أﻋ ـﻠ ــﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ اﻟ ـﺘ ــﺮﻛ ــﻲ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ
اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴ ــﺲ رﺟ ـ ــﺐ ﻃ ـﻴ ــﺐ إردوﻏـ ـ ـ ــﺎن
أﻣﺲ اﻷول ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺤﺎزم
ﺣ ـﻴــﺎل اﻟ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓﻲ
ً
ً
ﻣﺪﻳﻨﺔ إدﻟﺐ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻳﻀﺎ
ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻓــﻲ ﻣﻨﺒﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎﺟــﻞ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ
ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات.
وﻋ ـﺸ ـﻴــﺔ زﻳ ـ ــﺎرة وﻓـ ــﺪ ﻋـﺴـﻜــﺮي
ﺗﺮﻛﻲ ﻟﺮوﺳﻴﺎ أﻣﺲ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻠﻒ
اﻟ ـﺴ ــﻮري ،دﻋ ــﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ
إﻟﻰ "وﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻺرﻫﺎب،
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣـﻨـﻈـﻤــﺎﺗــﻪ دون اﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع"،
ﻓــﻲ إﺷ ــﺎرة إﻟــﻰ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟﻜﺮدﻳﺔ
ً
واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﻟﺒﻨﺎن :اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ
اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟـ»ﺳﻴﺪر« ...واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ دﻣﺸﻖ أﺑﺮز اﻟﺨﻼﻓﺎت
●

ﺑﻴﺮوت  -

•

إذا ﺻ ــﺪﻗ ــﺖ اﻷﺟ ـ ـ ـ ــﻮاء اﻟ ـﺘ ـﻔ ــﺎؤﻟ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ
ُ
ﺗ ـﻌ ـ ّـﻤ ـﻤ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎر اﻟ ـﻤ ـﻌ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﺮوت
ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﺼﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻨﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﺳـﻴـﺘـﻌـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧ ـﻜ ـﺒــﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎن
وﺗﻨﺘﻈﺮه ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ،إن "ﺻ ـﻴــﺎﻏــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن اﻟ ـ ـ ــﻮزاري ﻟ ــﻦ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﻬـﻤــﺔ ﺻـﻌـﺒــﺔ،
واﻷرﺟ ـ ــﺢ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن اﻟ ـﺤــﺎﻟــﻲ ،ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻹﺻ ــﻼﺣ ــﺎت اﻟـﻤـﻄـﻠــﻮﺑــﺔ ﺑــﺈﻟ ـﺤــﺎح ﻣ ــﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ )ﻓﻲ ً ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن "اﻟﺘﻌﻬﺪ
ً
ّ
اﻟﺠﺮاح ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أﻣﺲ )داﻻﺗﻲ وﻧﻬﺮا(
ﻋﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺟﻤﺎل
ﻛ ـﺘــﺎﺑــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن اﻟـ ـ ـ ــﻮزاري أﻣـ ــﺮ أﺳــﺎﺳــﻲ
وﺿﺮوري ﻟﻮﺻﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ً
اﻟﺘﻲ ّ
)اﻟﺨﻤﻴﺲ( أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء( وأن اﻷﺟﻮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" .وﺧﺘﻤﺖ" :ﺑﺎت ﻣﺤﺴﻮﻣﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺎرﻳﺴﻲ إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت".
واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺮت اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺎدر أن "ﻣ ــﺎ ورد ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ" .وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن "اﻷﻣﻮر ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺘﺒﺼﺮ اﻟﻨﻮر ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت".
ﻓــﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮ "اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري"
ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل ﻋ ــﻦ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ ﺛــﻼﺛـﻴــﺔ ﺟﻴﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ واﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﺤﺴﻢ
اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﻌﺐ واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻺﺧﺮاج ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ" ،ﻣﻀﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮاد ،أﻣﺲ ،أن "أي ﻛﻼم ﻋﻦ
اﻟـﻠـﻐــﻮي اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣــﻊ اﻹﺑ ـﻘــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ أن "ﺣ ــﺰب اﻟـﻠــﻪ وﻋــﺪ ﺑﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟـﺨــﻼف ﺣﻮل أي اﺧﺘﻼف أو اﻧﻘﺴﺎم داﺧــﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري داﺧﻞ ﻫﻮ ﻋﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ وأن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري ﺑﻜﺎﻣﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ".
ً
وﺗﺎﺑﻌﺖ" :ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أﺳﺎﺳﻴﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻫﻮ أﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻠﺘﺰم وﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ وزﻳ ــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋـﻤــﺎل ﻋﻠﻰ أي اﺳــﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻤــﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ"،
ً
اﻷﻋﻤﺎل إذ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑــﺄن اﻻﺳــﻢ اﻟــﺬي ﻳﺨﺘﺎره رﺋﻴﺲ ﻣﻀﻴﻔﺎ أن "اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﺘﻤﺎﺳﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي
ّ
إﻟــﺰام اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑــﻪ ،ووﻗﻒ اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣ ـﻴ ـﺸــﺎل ﻋـ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ  3أﺳ ـﻤــﺎء وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ﺑﻌﻜﺲ ﺗﻤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻌﺾ ،وأن وﻻدة
ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻲ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺒﻨﺎن
ً
اﻟﺪول اﻷﺧــﺮى" ،ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن "اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ" .وأﺷـ ــﺎرت اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎدر إﻟ ــﻰ أن "اﻟـﻠـﻘــﺎء وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ".
ً
ً
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮا "اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري" اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن
واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دﻣﺸﻖ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﺧﻼﻓﻴﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﺸﺎوري ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﺒﺮ
ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ" .وﺗﺴﺎءﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻤﺎ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻓﻴﺼﻞ ﻛﺮاﻣﻲ وﺟﻬﺎد اﻟﺼﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ،أﻣﺲ ،أن
ً
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ "اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺘﺪاول ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺎدر ﺑﻌﺒﺪا
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب "اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ" أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻘﻮل،
ً
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺸﺎوري ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺴﺠﻢ واﻷﺟﻨﺪة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﺨﻠﻲ إن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻋﻀﺎء
َ
ﻋﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ أﺧﺮى ،ﻛﺮاﻣﻲ واﻟﺼﻤﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة".
ً
ً
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ ﻣ ـﺼ ــﺎدر ﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ ،إن "ﻣــﻦ وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻴﺒﺘﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ ﺣـﺴــﻦ ﻣ ــﺮاد ﻣـﻤـﺜــﻼ ﻟـﻠـﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺣـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﺣــﺪة
ً
ً
اﻟ ـﻤــﺮﺟــﺢ أن ﻳـﺤـﻤــﻞ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﻤـﻜـﻠــﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻐﺮﻳﺪة" أﻣﺲ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم "ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎزﻻت" .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫــﻮ ﻛــﻼم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺧـﺼــﻮﺻــﺎ أن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪا وﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺧ ــﺺ ﺗ ـﺒــﺪﻳــﻞ ﺑ ــﺎﻗ ــﻲ اﻟ ـﺤ ـﻘــﺎﺋــﺐ ،ﻓﻠﻔﺘﺖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﻘﺎء ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ أي اﺳﻢ
ﺧ ــﻼل ﺳ ــﺎﻋ ــﺎت" ،ﻻﻓ ـﺘ ــﺔ إﻟ ــﻰ أن "اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺎخ اﻟ ـﻴــﻮم اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ "ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ".

أﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﺑﺄن أﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ
وﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻋﺪة ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﺎن
ﺑﻴﻨﻎ أﺛﻨﺎء زﻳﺎرة ﻟﺒﻜﲔ أﻣﺲ.
وﺗﺸﻤﻞ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ،
ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻟﻮﻓﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ دور اﻟﺪوﺣﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ وﻫﻲ
ﺧﻄﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وإﻗﺎﻣﺔ
رواﺑﻂ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :اﻹﻋﺪام
ﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺷﺮﻃﻲ

ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أﻣﺲ ،ﺑﺈﻋﺪام ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ
ﻋﺒﻮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ دﻣﺴﺘﺎن
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼل
ﻋﺎم  ٢٠١٤أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ
ﻋﺮﻳﻒ ﺷﺮﻃﺔ.
وذﻛﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ أن
»اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﻴﺪت ﻣﻦ
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺾ
اﻟﺤﻜﻢ ،ﺣﻴﺚ أدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
 ٢٣ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ
إرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ«.
وﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ
ﺑﺈﻋﺪام اﳌﺘﻬﻢ اﻷول وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
اﳌﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻬﻤﲔ
وﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ
ﺟﻤﻴﻌﴼ وﺗﻐﺮﻳﻢ اﳌﺘﻬﻤﲔ
اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر.

اﻟﻤﻐﺮب :ﺻﺮاع ﺣﺰﺑﻲ
ﻳﻬﺪد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﻗﻔﺰ اﻟﺼﺮاع اﻟﺨﻔﻲ ﺑﲔ ﺣﺰب
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
»اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ وﺣﻠﻴﻔﻪ »اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺣﺮار« ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮده
اﳌﻠﻴﺎردﻳﺮ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻋﺰﻳﺰ
أﺧﻨﻮش إﻟﻰ واﺟﻬﺔ اﻷﺣﺪاث
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻣﺠﺪدﴽ،
وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑﲔ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﺑﺨﺼﻮص
إﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﺪن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﺑﺪأ اﻟﺼﺮاع ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺟﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ،
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ
إﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺘﺠﺎر إﻟﻰ
وزارﺗﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة،
اﻟﻠﺘﲔ ﻳﺪﻳﺮان ﺷﺆوﻧﻬﻤﺎ
وزراء ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ »اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻸﺣﺮار« ،ﻟﻴﺮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
أﺧﻨﻮش ،ﺑﺄن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻠﻘﺎة
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
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٢٣

دوﻟﻴﺎت

أوروﺑﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻗﻨﺎة ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ...وواﺷﻨﻄﻦ ﺗﺘﻮﻋﺪ
ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﺻﺪار أﻛﺒﺮ ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ﺑﻌﺪ اﻣﺘﻼء اﻟﺴﺠﻮن وﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻵﺳﻴﺎ ﺗﺘﻘﻠﺺ ٪٢١
ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

ﻛﺸﻔﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ ﻟﻘﻨﺎة
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻊ إﻳﺮان،
ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﻘﺎذ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي،
اﻟﺬي اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻨﻪ واﺷﻨﻄﻦ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻤﺮﺷﺪ
اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻹﺻﺪار
أﻛﺒﺮ ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ،ﺑﻌﺪ اﻣﺘﻼء
اﻟﺴﺠﻮن ﺟﺮاء ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ،
ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف ﻹﻗﻨﺎع إﻳﺮان
ﺑ ـﻤ ــﻮاﺻ ـﻠ ــﺔ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰام ﺑ ــﺎﻻﺗ ـﻔ ــﺎق
اﻟﻨﻮوي ،ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﻪ وإﻋــﺎدﺗـﻬــﺎ ﻓﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أﻃﻠﻘﺖ
ﺑــﺎرﻳــﺲ وﻟـﻨــﺪن وﺑــﺮﻟـﻴــﻦ ،أﻣــﺲ،
ﻗ ـﻨ ــﺎة ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة
ﻣﻊ ﻃﻬﺮان ،ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠ ـﻴــﻦ ﻣــﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وأﻋـ ـﻠـ ـﻨ ــﺖ أﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ وﻓــﺮﻧ ـﺴــﺎ
وﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ إﻃـ ــﻼق ﻣ ــﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑ ـ ـ »أداة دﻋــﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎﺻـ ــﺔ« ،وﻫـ ـ ــﻲ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺎرة ﻋــﻦ
ﻛﻴﺎن ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺎت واﻟـﻘـﻄــﺎع اﻟـﺨــﺎص،
ﻣـ ــﻦ أﺟ ـ ــﻞ ﻣـ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت
اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻟ ـﻬــﺎ ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎءت اﻟ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮة اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺳـﺘـﺴـﻤــﺢ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﺪﻓ ـﻘــﺎت اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﺑـ ـﻤـ ـﺠ ــﺮد ﺗـﻔـﻌـﻴــﻞ
اﻟ ـﻜ ـﻴ ــﺎن ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﺟـﺘـﻤــﺎع
ﻏ ـﻴــﺮ رﺳ ـﻤ ــﻲ ﻟ ـ ـ ــﻮزراء ﺧــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
دول اﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻷوروﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ ،أﻣﺲ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ »اﻟ ـ ـﺠـ ــﺮﻳـ ــﺪة« أﻓ ـ ــﺎدت
ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻨﺬ  3أﻳــﺎم ،ﺑﺄن
ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ
ﺑـ ــﺎرﻳـ ــﺲ ،وﺳ ـﻴ ـﺘ ــﻮﻟ ــﻰ إدارﺗـ ـﻬ ــﺎ
رﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣ ـﺼ ــﺮف أﻟ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ــﺎرز
وﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وﻛ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮض ﻓــﻲ
اﻟ ـﺒــﺪاﻳــﺔ أن ﻳــﺪﺧــﻞ اﻟـﻜـﻴــﺎن ﺣﻴﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﻒ وراء
اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة واﺟ ـﻬ ــﺖ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ

اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﺮة
ﻧﻔﺎﺛﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑﻼ ﻃﻴﺎر

وﻓـ ـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻖ ،ﻗ ــﺎﻟ ــﺖ
ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎدر أوروﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ إن اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎة
اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة ،ﺳـﺘـﻌـﻤــﻞ
ﻛـ ـ ـﺒ ـ ــﻮرﺻ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺎدل أو ﻧـ ـﻈ ــﺎم
ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻣﺘﻄﻮر ،ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺑـﻴــﻊ اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠــﺎت اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ،ا ﻟ ــﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪر
اﻹﻳﺮادات اﻷول ﻹﻳﺮان.
وأوﺿـ ـﺤ ــﺖ أن اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎة اﻟـﺘــﻲ
ﺳﺘﺤﻤﻞ اﺳﻢ »اﻳﻨﺘﻜﺲ« ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أوﻻ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ وﺑﺮﻟﻴﻦ
وﻟﻨﺪن ،اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ،اﻟﺬي
أﺑﺮم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ
ﻣـ ــﻊ ﻃ ـ ـﻬـ ــﺮان ﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴــﺪ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮة ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎﺑـ ــﻞ اﻟـ ـﺤـ ـﺼ ــﻮل

ﻓﺸﻞ »ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﺴﻠﺢ«
روﺳﻴﺔ  -أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻴﺪﻳﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﻴﺮﻳﻨﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع وزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺧﺎرﺳﺖ أﻣﺲ
ﻋـﻠــﻰ اﻣ ـﺘ ـﻴ ــﺎزات ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ورﻓ ــﻊ
اﻟـﻌـﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
و ﻧـ ـ ــﺎ ﻗ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺖ دول اﻻ ﺗ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎد
اﻷوروﺑـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــ ،28ﻧــﺺ ﻣـﺸــﺮوع
ﻗ ـ ــﺮار إﻧ ـﺸ ــﺎء اﻟ ـﻘ ـﻨ ــﺎة اﻟ ـﺠ ــﺪﻳ ــﺪة،
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
أﻣﺲ اﻷول.
ووا ﻓ ـﻘــﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ،
اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي رﺣـ ـ ـ ــﺐ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺰام إﻳـ ـ ـ ــﺮان
ﺑــﺎﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ـﻨ ــﻮوي اﻟ ـﻤــﻮﻗــﻊ ﻓﻲ
.2015
وﻳـﻌـﻤــﻞ اﻻﺗ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ــﻲ،
اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ »اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ« ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟـﻴــﺲ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﺒــﺎ ﺷــﺮة،
ﺑﺸﻜﻞ ﺟ ــﺪي ﻋـﻠــﻰ اﻹﺑ ـﻘــﺎء ﻋﻠﻰ
اﻻﺗ ـﻔــﺎق اﻟ ـﻨــﻮوي ،ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ دوﻧـ ــﺎﻟـ ــﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ ،ودﻋــﺎ ﻃﻬﺮان
ﻹﺑﺮام ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ.

ﺗﺄﻳﻴﺪ وﻗﻠﻖ
ﻓ ــﻲ ﻏ ـﻀــﻮن ذﻟـ ــﻚ ،أﻛ ــﺪ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ دﻳﺪﻳﻴﻪ رﻳﻨﺪﻳﺮز أن
ﺑﻼده ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑـ»اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ«،

رﻏﻢ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت إﻳﺮاﻧﻴﺔ
أﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻣـ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة
اﻟ ـﻤ ــﺪى واﻷﻧ ـﺸ ـﻄ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺔ
واﻟﻴﻤﻦ وﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﻋﺘﺪاءات
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل رﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮز ،ﻓـ ــﻲ
ﺑ ــﻮﺧ ــﺎرﺳ ــﺖ» :ﻗ ـﻠــﺖ داﺋ ـﻤ ــﺎ إﻧـﻨــﺎ
ﻣـﺴـﺘـﻌــﺪون ﺗـﻤــﺎﻣــﺎ ﻟـﻠـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ،
ﻷﻧ ـ ـﻨـ ــﺎ ﻧـ ــﺪﻋـ ــﻢ ﻣ ـﻨ ـﻄ ــﻖ اﻻﺗ ـ ـﻔـ ــﺎق
اﻟﻨﻮوي .ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻌﻼ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ«.
وأﺿﺎف» :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف،
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺮر ﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أو ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ إﻳــﺮان ،رﻏﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
ﺑﺨﻄﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ وزﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺨـ ــﺎرﺟ ـ ـﻴـ ــﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻠ ـﺠ ـﻴ ـﻜــﻲ أن »اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﻢ ﻫ ــﻮ أن
ﻧ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻟ ــﺰﻣ ــﻼﺋ ـﻨ ــﺎ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴ ـﻴــﻦ
أﻧ ـﻨــﺎ ﻧـﺴـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ اﻻﺗ ـﺠ ــﺎه ﻧﻔﺴﻪ
ﺣﻮل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺎت ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻹﻳﺮان«.

ﺗﺤﺬﻳﺮ أﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺬرت واﺷﻨﻄﻦ
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻔﺎﻓﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ .وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻔﺎرة

اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﻲ أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ ،إﻧـﻬــﺎ
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن »اﻟﻘﻨﺎة اﻷوروﺑﻴﺔ
اﻟ ـﺘ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ« اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﺨــﺪم
اﻟﺪوﻻر.
وذﻛﺮ ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻔﺎرة:
»ﻛ ـﻤــﺎ أوﺿـ ــﺢ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗــﺮاﻣــﺐ،
ﻓﺈن اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎرك ﻓﻲ
أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻊ
إﻳﺮان ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟ ـ ــﻲ اﻷﻣ ـ ـﻴـ ــﺮﻛـ ــﻲ
أو اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮﻛـ ــﺎت
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وأﺿــﺎف» :ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن
ﻵﻟـﻴــﺔ اﻟـﻤــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟـﺨــﺎﺻــﺔ أي
ﺗــﺄ ﺛـﻴــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺣﻤﻠﺘﻨﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط«.

ﺗﻘﻠﺺ ﻧﻔﻄﻲ
ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ــﺬه اﻷﺛ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎء ،أﻇـ ـﻬ ــﺮت
ٌ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻧﺨﻔﺎض واردات أﻛﺒﺮ
أرﺑﻌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﻮﻳﻴﻦ ﻟﻨﻔﻂ
إﻳــﺮان إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ  ،2018ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻴﻦ
واﻟ ـﻬ ـﻨ ــﺪ ﻋ ــﺰزﺗ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ــﻮاردات ﻓــﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺎﻟﺘﺎ إﻋﻔﺎء ات
ﻣــﺆﻗ ـﺘــﺔ ﻣـﻨـﺤـﺘـﻬــﺎ واﺷ ـﻨ ـﻄــﻦ ﻟ ــ8

دول ﻟﻤﺪة  180ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ
واﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻨـ ــﺪ واﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﺎن وﻛ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺎ
اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ أن أﻛ ـﺒــﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
اﻷرﺑﻌﺔ اﺳﺘﻮردوا إﺟﻤﺎﻻ 1.31
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ،2018
ﺑــﺎﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض  %21ﻣ ـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
إﻟ ـ ـ ــﻰ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻛـ ـﺸ ــﻒ اﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ
اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ،أﻣــﺲ ،ﻋﻦ أول ﻃﺎﺋﺮة
إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻔﺎﺛﺔ ،وﻋﺮﻳﻀﺔ
اﻟـﻬـﻴـﻜــﻞ .وذﻛ ــﺮ أن اﻟـﻄــﺎﺋــﺮة ﻫﻲ
ﻧﻤﻮذج ﻣﻄﻮر ﻋﻦ »ﻃﺎﺋﺮة «T-33
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ.

أﻛﺒﺮ ﻋﻔﻮ
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،أﻛــﺪ ﻣﺼﺪر
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« أن اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹ ﺻــﺪار
ﻗ ـ ــﺮار ﻳـﺘ ـﻀـﻤــﻦ أﻛ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـﻔ ــﻮ ﻋ ــﺎم
ﺗﺸﻬﺪه اﻟـﺒــﻼد ،ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم ﻧﻈﺎم
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟ ــﺬﻛ ــﺮى اﻟ ـ ـ ــ 40ﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎر ﺛ ــﻮرة
.1979
وﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺖ اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر إﻟـ ـ ـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ
ﺧ ــﻼﻓ ــﺎ ﻟـ ــﻸﻋـ ــﻮام اﻟ ـﺴ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻓ ــﺈن

)روﻳﺘﺮز(

اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ
ﺑـﺸــﺮوط ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺠﻨﺎء،
ﺑ ـ ـ ــﻞ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻋـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮا ﺷـ ــﺎﻣـ ــﻼ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺻ ـ ــﺎدق ﻻرﻳ ـﺠــﺎﻧــﻲ
أﻃ ـ ـﻠـ ــﻊ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺪ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف
اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﺒــﺔ وﺷ ــﺮح
أوﺿ ـ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﺠــﻮن ﺑ ــﺎﻟ ـﺒ ــﻼد ،إذ
ﻟ ــﻢ ﺗ ـﻌــﺪ ﺗ ـﺘ ـﺴــﻊ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺠــﻮﻧـﻴــﻦ،
وﻋـﻠـﻴــﻪ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻃـﻠــﺐ إﺻ ــﺪار ﻋﻔﻮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺻﻐﻴﺮة أو ﺑــﺎﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ،
ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ أ ﺟـﻬــﺰة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أرﺟﻠﻬﻢ أو أﻳﺪﻳﻬﻢ ،ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻮل ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎزل.
وأﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر أن ﻻرﻳﺠﻲ،
اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ أﺧﻴﺮا رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗ ـﺸ ـﺨ ـﻴــﺺ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈ ــﺎم،
ﺳﻌﻰ ﻟﻜﺴﺐ ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ ،ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒ ـﺘــﻪ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ ﺑﺄن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﺪدا
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻛﺒﺎدرة ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
»ﺗـﺤـﺘــﺎج ﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﺒــﻼد ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟ ـ ـ ــﺮاﻫ ـ ـ ــﻦ« ،ﻓ ـ ــﻲ ﻇ ـ ــﻞ اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻮط
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

اﻟﺒﺸﻴﺮ» :ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺮؤﺳﺎء
»اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات« ٥ :ﺟﻴﻮش ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺮﻃﻮم

• ﺿﺒﻂ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻰ  ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
• ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ »اﻟﻠﻬﻢ ﺛﻮرة«
●

اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻲ  9ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻨﺼﺮم
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻟﻤﺴﻴﺮات،
أﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺲ ،ﺑ ـ ـ ــﺪﻋ ـ ـ ــﻮة ﻣ ـ ـ ــﻦ »ﺗـ ـﺠـ ـﻤ ــﻊ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ« ،ا ﻟــﺬي
دﻋ ــﺎ ﻛــﻞ اﻟ ـﻤــﺪن إﻟ ــﻰ اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ
ﻓﻲ »ﻣﻮﻛﺐ اﻟﺰﺣﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ« ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم،
أﻋـﻠــﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟـﺴــﻮداﻧــﻲ ﻋﻤﺮ
اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴــﺮ ،إﻋـ ـ ــﺎدة ﻓ ـﺘــﺢ اﻟ ـﺤ ــﺪود
ً
ﻣﻊ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ،ﻣﺸﻴﺮا ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﺧﺮى ،إﻟﻰ أن »ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أو اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻻ ﻳـﺘــﻢ ﻋـﺒــﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
وﻗﺎل اﻟﺒﺸﻴﺮ ،ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﺷﺮق
اﻟﺒﻼد» :أﻋﻠﻦ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺴﻼ
ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ،ﻷﻧﻬﻢ
إﺧﻮاﻧﻨﺎ وأﻫﻠﻨﺎ وﺣﺎﻟﻨﺎ واﺣﺪ،
وﻫـ ـﻨ ــﺎك اﻟ ـﻌ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮواﺑ ــﻂ
ً
اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ« ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ» :ﻗ ــﺪ
ﺗ ـﻔــﺮﻗ ـﻨــﺎ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ اﻟ ــﺬي
ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﻗﻨﺎ،
ﻷن ﻣـ ــﺎ ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻨ ــﺎ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ
وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ وﻋﻼﻗﺔ دم«.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ :ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ

ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ
أﺷﺮف ﻏﻨﻲ ،إن ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻼده ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﺮ
اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ،ﻟﺪى
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وأﺿﺎف ﺧﻼل »اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺴﻼم«
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ أﻣﺲ اﻷول،
»أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﺟﺮاء
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻣﻊ
ﺣﺮﻛﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺮوط«.
)ﻛﺎﺑﻮل  -د ب أ(

ﻣﺼﺮ :اﻟﺴﺠﻦ ﻟـ  ٢٨ﻓﻲ »إﻋﻼم اﻹﺧﻮان«

ﻣ ــﻊ إرﻳ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺎ أﻏ ـﻠ ـﻘــﺖ ﻣ ـﻨــﺬ ﻋــﺎم
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ وﺻﻮل
ﺣ ـ ـﺸـ ــﻮد ﻋـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ وﻓـ ـﺼ ــﺎﺋ ــﻞ
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓــﻮر ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺪود اﻹرﻳﺘﺮﻳﺔ.
وأﻛـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ،ﻣـ ــﻦ ﻧــﺎﺣ ـﻴــﺔ
أﺧــﺮى ،أن »ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك
أو اﻟ ـ ــﻮاﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب ،ﺑـ ــﻞ ﻳـ ـﺘ ــﻢ ﻋـﺒــﺮ
ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻻﻧ ـﺘ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت وإرادة
اﻟـﺸـﻌــﺐ ،ﻷن اﻟـﺸـﻌــﺐ ﻫــﻮ اﻟــﺬي
ﻳـﻘــﺮر َﻣــﻦ ﻳـﻜــﻮن اﻟــﺮﺋـﻴــﺲَ ،
وﻣــﻦ
ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«،
ً
ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺪدا ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ أن »اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﻮار
واﻟـﺠـﻠــﻮس ﻣــﻊ اﻟـﺸـﺒــﺎب واﺟــﺐ
ﻛـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺆول ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺤـ ـﻜ ــﻮﻣ ــﺔ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻷن اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ ﻛﻞ
اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ«.
وﻛ ــﺎن اﻟﺒﺸﻴﺮ وﺻــﻞ ﺻﺒﺎح
أﻣﺲ إﻟﻰ وﻻﻳﺔ ﻛﺴﻼ ﻓﻲ زﻳﺎرة
ً
ً
رﺳﻤﻴﺔ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،وﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن ﻫﻮ
اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻧ ــﻮﻋ ــﻪ ،أﻛـ ــﺪ وزﻳ ــﺮ
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻔﺮﻳﻖ أول رﻛــﻦ ﻋﻮض

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

)روﻳﺘﺮز(

ﻣـﺤـﻤــﺪ أﺣ ـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋ ــﻮف ،ﺧــﻼل
ﻟ ـﻘ ــﺎء ﺟ ـﻤ ـﻌــﻪ ورﺋـ ـﻴ ــﺲ اﻷرﻛ ـ ــﺎن
اﻟ ـﻤ ـﺸ ـﺘ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳ ــﻖ أول رﻛ ــﻦ
ﻛ ـﻤــﺎل ﻋـﺒــﺪاﻟـﻤـﻌــﺮوف اﻟـﻤــﺎﺣــﻲ،
ﻣﻊ ﺿﺒﺎط ﻓﻲ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻧﻤﻴﺮي
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،أﻣــﺲ اﻷول،
ً
أن »اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﻌﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻛﻞ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻢ إﻋـ ــﺪادﻫـ ــﺎ ﻻﺳ ـﺘ ـﻐــﻼل
اﻟ ـﻈــﺮوف اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺮاﻫـﻨــﺔ
ّ
ﺿ ــﺪ أﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻼد ،وﻟ ـ ــﻦ ﺗ ـﺴــﻠــﻢ
اﻟـ ـﺒ ــﻼد إﻟ ـ ــﻰ ﺷـ ـ ــﺬاذ اﻻﻓ ـ ـ ــﺎق ﻣــﻦ
ﻗ ـ ـﻴ ـ ــﺎدات اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـ ّـﺮد اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﺪﺣ ــﺮة
ووﻛ ــﻼء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج«.
ﺑﺪوره ،ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات
واﻷﻣ ــﻦ ﺻــﻼح ﻗــﻮش ،ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
أﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻫـ ــﺎ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺣـ ـﻔ ــﻞ ﺗ ـﺨ ــﺮﻳ ــﺞ
اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺔ  42ﻣ ــﻦ ﺿ ـﺒــﺎط اﻷﻣ ــﻦ،
أﻣ ــﺲ اﻷول ،إن »ﻫ ـﻨــﺎك ﺧﻤﺴﺔ
ﺟ ـﻴ ــﻮش )ﻟـ ــﻢ ﻳ ــﺬﻛ ــﺮﻫ ــﺎ( ﺗﻨﺘﻈﺮ
ﺳ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺮ ﻟ ـﺘ ـﺘ ـﻘ ــﺪم ﻧـﺤــﻮ
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺮﻃـ ـ ــﻮم ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ إﺷـ ـﻐ ــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻰ ،وأﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـﺴ ـﻠــﺐ

واﻟﻘﺘﻞ وذﻟــﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ
ﻳﻘﺎوﻣﻬﺎ«.
وأﺷ ـ ــﺎر ﻗ ــﻮش إﻟ ــﻰ »ارﺗ ـﺒ ــﺎط
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ
ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻮدان«.
وﺷـ ـ ـﻬ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ــﻮدان ،أﻣـ ـ ــﺲ،
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺮات واﻟﻤﻮاﻛﺐ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن
ﺗـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺖ ﻧ ـ ـﺤـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﺻ ـ ـﻤـ ــﺔ،
ﺑــﺪﻋــﻮة ﻣــﻦ »ﺗـﺠـﻤــﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
اﻟـ ـﺴ ــﻮداﻧـ ـﻴـ ـﻴ ــﻦ« و 3ﺗ ـﺤــﺎﻟ ـﻔــﺎت
ﻣـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻫــﻲ »ﻧ ــﺪاء اﻟ ـﺴــﻮدان«
و»اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»اﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻻﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺎدي« ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ دﻋ ـ ــﺖ إﻟ ــﻰ
اﻟـﻤـﺸــﺎرﻛــﺔ ﺑـﻜـﺜــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ »ﻣــﻮﻛــﺐ
اﻟــﺰﺣــﻒ اﻟﻜﺒﻴﺮ« ﺻــﻮب اﻟﻘﺼﺮ
ّ
اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺴﺎدس
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،وﻫﻮ
اﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﻘ ـﺼ ــﺮ ﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻠ ـﻴــﻢ ﻣ ــﺬﻛ ــﺮة
ﺗـﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـﺘـﻨـ ّـﺤــﻲ اﻟـﺒـﺸـﻴــﺮ ،ﻟﻜﻦ
ﻗ ــﻮات اﻷﻣ ــﻦ ﻓــﺮﻗــﺖ اﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ
ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع،
وﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل.

اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

أﺻ ــﺪرت اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة  4إرﻫ ــﺎب ﺟـﻨــﺎﻳــﺎت اﻟﺠﻴﺰة
ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ »إﻋﻼم
اﻹﺧ ـ ـ ــﻮان« ،أﻣـ ــﺲ ،ﺑ ــﺈداﻧ ــﺔ  28ﻣـﺘـﻬـﻤــﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
اﻟﻤﺸﺪد ﺑﻴﻦ  15و 5ﺳـﻨــﻮات ،ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻋﻼﻣﻴﻮن
وﻣ ـﻘــﺪﻣــﻮ ﻗ ـﻨ ــﻮات اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة اﻟ ـﻘ ـﻄــﺮﻳــﺔ ،واﻟ ـﺸــﺮق
وﻣﻜﻤﻠﻴﻦ ،اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺒﺜﺎن ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ
ﺑﺒﺚ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ.
و ﻗ ــﺮرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﻤﺠﻤﻊ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻃﺮة ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺴﺠﻦ  15ﻋﺎﻣﺎ
ﻟ ــ 5ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ،واﻟـﺴـﺠــﻦ  5ﺳـﻨــﻮات ﻟ ــ 21ﻣﺘﻬﻤﺎ،
َ
ﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ 9 ،ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
واﻟـﺒــﺮاء ة
ﺣﻀﻮرﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ  19ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ
ﻟﻬﺮوﺑﻬﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
وﺗـﻌــﻮد اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟــﻰ ﻋــﺎم  ،2017ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ،اﻟﺘﻲ
ﺑﺪأت ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2018وﺛﺒﺖ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﺿﻠﻮع اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء »اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ« ،ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺸﻮرات ﺗﺤﺮﻳﻀﻴﺔ
ﻋـﺒــﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ،وﺗﺤﺮﻳﺾ
اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ ﻋـﻠــﻰ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺤ ـﻜــﻢ ،ﻓـﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺑﺚ
أﺧـﺒــﺎر ﻛــﺎذﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﻣﺨﺘﻔﻮن ﻗﺴﺮﻳﺎ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﻗﺮرت ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،
أﻣﺲ اﻷول ،ﺣﺒﺲ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺎرض
ﻳـﺤـﻴــﻰ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻬــﺎدي ،اﻟ ــﺬي ﻳـﺸـﻐــﻞ ﻋـﻀــﻮ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ15 ،
ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻪ ،و24
ﻣﺘﻬﻤﺎ آﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻹرﻫﺎﺑﻲ

»اﻟﻠﻬﻢ ﺛــﻮرة« ،ﺑﻬﺪف إﺣﺪاث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ
ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻐﻼل ذﻛﺮى
ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ.
وﻳ ـﻌــﺪ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻬــﺎدي ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ ﻻ ﺣــﺰﺑـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،وﻋــﺮف ﺑﻤﻮاﻗﻔﻪ اﻟــﻮاﺿـﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم،
وﻛﺎن ﺑﻄﻼ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف ﻣﻬﺰﻟﺔ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮ
»ﻋﻤﺮ أﻓﻨﺪي« ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺎدت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﺑﻴﻦ أﻃﻴﺎف
ﻣــﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟ ـﻘ ــﻮى اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ
اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ زار اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،داﻓﻴﺪ
ﺟﻮﻓﺮﻳﻦ ،ﻣﻌﺮض اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﻔﺎرة ،اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب إن اﻟﺰﻳﺎرة
ﺗ ـﻤــﺖ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺷـﺨـﺼــﻲ وﻟ ــﻢ ﻳ ـﺘــﻢ إﺑـ ــﻼغ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮض ﺑﻬﺎ.
وأﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺜـ ـﻘ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻧ ـﻘ ــﺎﺑ ــﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ،أﻣﺲ اﻷول ،داﻧﺖ
ﻓ ـﻴــﻪ »زﻳـ ـ ــﺎرة اﻟـﺴـﻔـﻴــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺮض ،واﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻓــﺎت
اﻟﺼﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻺﻳﺤﺎء ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ«.
ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﻌ ـﻴــﺪ ﻣ ـﻨ ـﻔ ـﺼــﻞ ،ﺗ ـﻤ ـﻜــﻦ رﺟ ـ ــﺎل ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ،أﻣﺲ ،ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم
واﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮوح اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟـﺤــﺪودﻳــﺔ ،ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﺰوﻳﺮ ،وﺗﺮﺑﻴﺢ اﻟﻐﻴﺮ ،واﺳﺘﻐﻼل
اﻟـﻨـﻔــﻮذ ،وﻫــﻲ اﻟـﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـﺘــﻲ ﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻣــﻦ ﺟﻤﻊ
 500ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،وأﻣﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺒﺲ
اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ  15ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.

ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ:
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن »ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻣﺎ«
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻧـﺘـﻘــﺎدات ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﻔــﺮﻧـﺴــﻲ إﻳـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣ ــﺎﻛ ــﺮون ﻟـﻤـﻠــﻒ ﺣﻘﻮق
اﻹﻧـﺴــﺎن اﻟـﻤـﺼــﺮي ،ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮه
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮي ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،اﻻﺛ ـﻨ ـﻴــﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،دﺧﻠﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﻏﺎدة ﻋﺠﻤﻲ ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ ﻣﺸﺎدة ﺣﺎدة ﻣﻊ
اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺮ ﺗﺎﻟﻮن،
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻨﻘﺎش« ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة »ﻓﺮاﻧﺲ .«24
وﺛﺎرت ﻋﺠﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺎﻟﻮن اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﻮرﻫﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻬﺎ» :ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دي

ﻋـﻨــﺪ ﻣ ــﺎﻣ ــﺎ«! .ووﺻ ـﻔــﺖ ﺗــﺎﻟــﻮن ﻋﺠﻤﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻋ ـﻀــﻮة ﻓــﻲ »ﺑــﺮﻟ ـﻤــﺎن ﺻﻨﻌﺘﻪ اﻟ ـﻤ ـﺨــﺎﺑــﺮات«،
وردت ﻋﺠﻤﻲ ﺑ ــﺄن ﻣــﺎ ﻗــﺎﻟـﺘــﻪ ﺗــﺎﻟــﻮ ،ﻻ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺴﻴﺴﻲ »أﻧﻘﺬ ﻣﺼﺮ
واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ» :أﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء
وأﺳﺮﻫﻢ؟! ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ
واﻟ ـﺠ ـﻴ ــﺶ واﻷﺑ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎء اﺳـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻬ ــﺪوا ...ﻟ ـﻤ ــﺎذا
ﺗ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺎت اﻟ ـﺤ ـﻘــﻮﻗ ـﻴــﺔ اﻹرﻫ ــﺎﺑ ـﻴ ـﻴ ــﻦ
واﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ؟«.

أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ رﻳﺎﺑﻜﻮف،
أﻣﺲ ،أن ﺑﻼده واﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺸﻠﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
أوﺟﻪ اﻟﺨﻼف اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻌﺎﻫﺪة ﺗﺴﻠﺢ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ
ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﺧﻼل
ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺟﺮت ﻓﻲ ﺑﻜﻴﻦ.
وﻳﻤﻬﺪ ﻫﺬا اﻹﺧﻔﺎق اﻟﻄﺮﻳﻖ
أﻣﺎم اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﻘﻮى
اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى
ﻏﺪا ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺻﺎروخ ﺗﻘﻮل
واﺷﻨﻄﻦ إﻧﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻻﺗﻔﺎق.
ورﻓﻀﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮ
اﻟﺼﺎروخ »ﻧﻮﻓﺎﺗﻮر 9 -إم
 ،«729وأﺻﺮت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة.
)ﻣﻮﺳﻜﻮ  -روﻳﺘﺮز(

ﻛﻨﺪا ﺗﺴﺤﺐ ﻧﺼﻒ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﺑﺎ

ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ إﻧﻬﺎ
ﺧﻔﻀﺖ ﻗﻮام ﻃﺎﻗﻢ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺎﻓﺎﻧﺎ ﻣﻦ  16ﺷﺨﺼﺎ إﻟﻰ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة وإﺻﺎﺑﺘﻬﻢ
ﺑﺄﻋﺮاض ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017اﺷﺘﻜﻰ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻓﻲ
ﻛﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺠﻤﺎت
ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺼﺪاع اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﻘﻴﺆ،
ﻣﻤﺎ دﻓﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ
ﻗﻮام ﻃﺎﻗﻤﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎ ،وﻃﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻜﻮﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
)ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل  -روﻳﺘﺮز(

ﺑﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ :ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة
دون اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة

ﻗﺎل ﺳﻴﻠﻔﻴﻮ ﺑﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ
رﺋﻴﺲ وزراء إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ،
إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺜﻞ
ﺗﻴﺎر ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻮﺳﻂ وﺗﻄﻴﺢ
ﺑﺤﺮﻛﺔ » 5ﻧﺠﻮم« اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون إﺟﺮاء
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة.
وﺷﻜﻠﺖ » 5ﻧﺠﻮم« ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻣﻊ ﺣﺰب »اﻟﺮاﺑﻄﺔ« اﻟﺤﻠﻴﻒ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﺒﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﺑﻌﺪ
أن ﻓﺸﻞ ﺗﻴﺎر ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻮﺳﻂ
ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺮﻟﺴﻜﻮﻧﻲ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب
»ﻓﻮرزا إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ« )إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
إﻟﻰ اﻷﻣﺎم( ﻗﺎل ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻛﻮرﻳﻴﺮي دﻳﻼ ﺳﻴﺮا اﻣﺲ،
إن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إذا
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻊ »اﻟﺮاﺑﻄﺔ«
وﺣﺰب »أﺷﻘﺎء إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ«
اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻄﺮف وﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻋﻦ » 5ﻧﺠﻮم«.
وﻳﺤﺘﺎج ﺗﻴﺎر ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻮﺳﻂ
اﻟﻰ ﻧﺤﻮ  50ﻣﻘﻌﺪا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
)روﻣﺎ  -روﻳﺘﺮز(

دوﻟﻴﺎت

٢٤

دلبلا

•
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ﺷﻮﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ ﻗﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﻣﺐ
ً
ردا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﻲ دوﻧ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ــﺪ ﺗ ـ ــﺮاﻣ ـ ــﺐ
اﻷﺧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺮة ،اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ وﺻ ـ ـ ــﻒ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ
ﻗـ ـ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒ ــﺎرات اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﺑ ــ"اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﺒ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺴ ــﺬاﺟ ــﺔ" ،أﻋ ـﻠــﻦ
زﻋ ـﻴــﻢ اﻷﻗ ـﻠ ـﻴــﺔ اﻟــﺪﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﻮخ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ــﺎﺗ ــﻮر
ﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ ،أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن
ﻟـ ـﻴ ــﻮاﺟ ــﻪ ﻗ ـ ـ ــﺎدة اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨـ ـﺒ ــﺎرات
اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ،ﺑﻌﺪ
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ.
وﻧ ـﺸــﺮ ﺷــﻮﻣــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ"،
ا ﻣــﺲ ،ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﻄﺎب ا ﻟــﺬي
وﺟﻬﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ دان ﻛﻮﺗﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗــﺮا ﻣــﺐ ،ا ﻟـﺘــﻲ اﻧﺘﻘﺪ
ﻓﻴﻬﺎ أ ﺟـﻬــﺰة اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑــﻼده
ﺑـﺴـﺒــﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻷ ﻧـﺸـﻄــﺔ ا ﻳــﺮان
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
وﻗﺎل ﺷﻮﻣﺮ" :اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ
اﻧﺘﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻘﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ّ
ﻳﻘﻮض ﺛﻘﺔ
اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة
وﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
وﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺄﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ﻧـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮذ واﺷـ ـ ـﻨـ ـ ـﻄ ـ ــﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ".
ّ ً
ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻚ:
وأﺿﺎف
"أﻧﺎﺷﺪك وﻗﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات أن
ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻳﻘﻈﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗــﻮاﺟ ـﻬ ـﻨــﺎ ،ﻟ ـﻜ ـﻨــﻪ ﻻ ﻳـﻤـﻜــﻦ
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﻮاﻋـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﺸ ــﺄن اﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ".
وﻃ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ﺷ ـ ـ ـ ــﻮﻣ ـ ـ ـ ــﺮ "ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة

اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻳﺸﻴﺪ
ﺑـ »اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ«
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ أول زﻳﺎرة ﻟﺤﺒﺮ أﻋﻈﻢ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب

اﻟﻮﻓﺪان اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺼﻴﻨﻲ ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ )أ ف ب(
اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺑﺄن ﻳﺠﺪوا ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات،
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻟﺠﻌﻞ
اﻷﻣﻮر أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ".
ﻣ ـ ــﻦ ﻧ ــﺎﺣـ ـﻴـ ـﺘ ــﻪ ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺮ وزﻳ ـ ــﺮ
اﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎرﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻖ ﺟـ ـ ــﻮن
ﻛ ـﻴــﺮي ،أن أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ ﻟــﻦ ﺗـﻨـﺠــﻮ إﻻ
إذا ﻓ ــﺎز ﻣ ــﺮ ﺷ ــﺢ د ﻳ ـﻤ ـﻘــﺮا ﻃــﻲ ﻓــﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم .2020
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ رﺳ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﻞ ﻃـ ـ ـﻠ ـ ــﺐ ﻓ ـﻴ ـﻬ ــﺎ
ﺗـ ـﺒ ــﺮﻋ ــﺎت ﻣ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ــﺪﻋ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺰب
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻗﺎل ﻛﻴﺮي إن اﻟﺒﻼد

ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻓﻮز ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺠﺪدا
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وأﺿـ ـ ـ ــﺎف" :ﻳ ـﺘ ـﺠ ــﺎﻫ ــﻞ ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻳﺴﻲء
ﻟ ـﺒــﻼدﻧــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
وﻳ ـﻘــﻮض أﺳــﺲ دﻳـﻤـﻘــﺮاﻃـﻴـﺘـﻨــﺎ".
أﺿﺎف ﻛﻴﺮي" :اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺳـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﺑـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز
ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـﻔ ــﻮﺿ ــﻰ ،ﻫ ــﻲ اﻟـ ـﻔ ــﻮز ﻓــﻲ
اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟ ـﺒــﻼد ﻫــﺬا
ا ﻟ ـﻌــﺎم ،و ﻓــﻮز ﻣــﺮ ﺷــﺢ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2020اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ".
ﻓ ـ ـ ــﻲ ﻏ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮن ذﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻚ ،ﻋ ـ ـ ــﺎرض

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
إﻟ ـﻴ ــﻮت اﻧ ـﺠ ــﻞ ،ﻣ ـﺤــﺎوﻟــﺔ زﻣـﻴـﻠـﺘــﻪ
ر ﺷـﻴــﺪة ﻃﻠﻴﺐ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ و ﻓــﺪ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻛ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺖ ﻃـ ـﻠـ ـﻴ ــﺐ ،وﻫـ ـ ــﻲ اﺑ ـﻨ ــﺔ
ﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻦ ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﻓـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻄـ ـﻴ ــﻦ،
أ ﺻـ ـﺒـ ـﺤ ــﺖ أول ا ﻣـ ـ ـ ـ ــﺮأة ﻣ ـﺴ ـﻠ ـﻤــﺔ
ﺗـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ ﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﻮا ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠ ــﺲ
ا ﻟـﻨــﻮاب ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻬﺎن ﻋﻤﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺪر
ﻣﻦ أﺻﻮل ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻧـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ــﻞ ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺔ
"ﻣــﻮﻧـﺘــﻮر" أﻣــﺲ اﻷول" ،ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ
ﺗ ـﺨ ـﻄ ـﻴ ــﻂ ﻟ ـﻤ ـﺜ ــﻞ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرة،
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻀﻮا ﺟﺪﻳﺪا،
اﻹ ﺻـﻐــﺎء واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﺘﺢ ذﻫﻨﻬﺎ
وأﺧﺬ آراء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر"،
ﻣﺆﻛﺪا ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﺨﻄﺘﻬﺎ.
)واﺷﻨﻄﻦ  -وﻛﺎﻻت(

ﻗﺒﻞ  4أﻳ ــﺎم ﻣــﻦ زﻳــﺎرﺗــﻪ ﻟــﻺﻣــﺎرات،
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن أول زﻳﺎرة ﻟﺤﺒﺮ أﻋﻈﻢ
إﻟ ــﻰ ﺷ ـﺒــﻪ اﻟ ـﺠ ــﺰﻳ ــﺮة اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،أﺷ ــﺎد
اﻟـ ـﺒ ــﺎﺑ ــﺎ ﻓ ــﺮاﻧ ـﺴ ـﻴ ــﺲ ،ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ أﻋ ـﻠــﻰ
ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﻹﻣﺎرات ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم "ﻧﻤﻮذﺟﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ واﻷﺧﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻠﻘﺎء
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت".
وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ
ﺷﻌﺐ اﻹﻣــﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻢ
ﺑﺜﻪ أﻣﺲ" :ﺳﻌﻴﺪ ،ﻟﺘﻤﻜﻨﻲ ﻣﻦ زﻳﺎرة
ﺑ ـﻠ ــﺪﻛ ــﻢ ،ﻛ ــﻲ ﻧ ـﻜ ـﺘــﺐ ﺻ ـﻔ ـﺤــﺔ ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة
ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳ ــﺦ اﻟ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑ ـﻴــﻦ اﻷدﻳ ـ ــﺎن،
ﻧــﺆﻛــﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻧـﻨــﺎ إﺧ ــﻮة ﺣﺘﻰ إن ﻛﻨﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ".
وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻣــﺎرات "ﺗﻠﻚ اﻷرض
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺴ ـﻌ ــﻰ ﻷن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻧ ـﻤ ــﻮذﺟ ــﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ واﻷﺧﻮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﻠﻘﺎء
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﺠــﺪ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴ ــﺮون ﻣـﻜــﺎﻧــﺎ
آﻣﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﻠﻌﻴﺶ ُ
ﺑﺤﺮﻳﺔ ،ﺗﺤﺘﺮم
اﻻﺧﺘﻼف" .وأﺿﺎف" :ﻳﺴﺮﻧﻲ أن أﻟﺘﻘﻲ
ﺷﻌﺒﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻧﻈﺮه ﻳﺘﻄﻠﻊ
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺷﻜﺮ اﻟﺒﺎﺑﺎ
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
زاﻳﺪ ،ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻮار
ﺑﻴﻦ اﻷدﻳ ــﺎن ﺣــﻮل ﻣــﻮﺿــﻮع "اﻷﺧــﻮة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ" ،ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ  3و 5ﻓﺒﺮاﻳﺮ،

ً
ً
ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﺸﻜﺮ أﻳـﻀــﺎ إﻟــﻰ "اﻟﺼﺪﻳﻖ
واﻷخ" ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﻄ ـﻴــﺐ ،اﻟ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺸــﺎرك ﻓ ــﻲ اﻟـﻠـﻘــﺎء،
وﻗ ــﺪ ﺳـﺒــﻖ أن زاره اﻟـﺒــﺎﺑــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ
ﻋﺎم .2017
وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺑﺎ إن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮار اﻷدﻳﺎن
ﻫ ــﺬا ﻳـﻌـﻜــﺲ "اﻟ ـﺸ ـﺠــﺎﻋــﺔ واﻟ ـﻌ ــﺰم ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻹﻳﻤﺎن ﻳﺠﻤﻊ وﻻ ّ
ﻳﻔﺮق،
وأﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﻘــﺮﺑ ـﻨــﺎ ﺣ ـﺘــﻰ ﻓ ــﻲ اﻻﺧـ ـﺘ ــﻼف،
وﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاء واﻟﺠﻔﺎء".
وﺗ ـﺴ ـﺒ ــﻖ اﻟ ـ ــﺰﻳ ـ ــﺎرة إﻟ ـ ــﻰ اﻹﻣـ ـ ـ ــﺎرات
ﺑﺒﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ زﻳﺎرة اﻟﺒﺎﺑﺎ اﻟﻤﻘﺮرة
إﻟــﻰ اﻟـﻤـﻐــﺮب ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺰم ﻣﻮاﺻﻠﺔ
ﻧﺴﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ً
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ،ﻗــﺎل وﻟﻲ
ﻋـﻬــﺪ أﺑــﻮﻇ ـﺒــﻲ ،ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟـﻘــﺎﺋــﺪ اﻷﻋـﻠــﻰ
ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
زاﻳﺪ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ "ﺗﻮﻳﺘﺮ"،
"ﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺪد ﺗ ــﺮﺣ ـﻴ ـﺒ ـﻨ ــﺎ ﺑـ ــﺮﺟـ ــﻞ اﻟـ ـﺴ ــﻼم
واﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺒــﺔ ،اﻟ ـﺒ ــﺎﺑ ــﺎ ﻓــﺮاﻧ ـﺴ ـﻴــﺲ ،ﺑــﺎﺑــﺎ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ دار زاﻳﺪ".
وأﺿ ـ ـ ــﺎف" :ﻧ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎء اﻻﺧـ ــﻮة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﻤﻌﻪ
ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻊ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر
أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ ،ﺷﻴﺦ اﻷزﻫــﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
ﻳﺤﺪوﻧﺎ اﻷﻣــﻞ وﻳﻤﻠﺆﻧﺎ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺄن
ﺗ ـﻨ ـﻌــﻢ اﻟ ـﺸ ـﻌ ــﻮب واﻷﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺎل ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﻦ
واﻟﺴﻼم".
)اﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن ـ أ ف ب،
ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز ﻋﺮﺑﻴﺔ(
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رياضة

الصيفي :مستحقاتي المتأخرة شرط للعودة إلى السالمية
إدارة النادي دعمت صفوف الفريق األول بالمغربي سفيان والبرازيلي سيزار
أحمد حامد

خرج محترف السالمية
لكرة القدم األردني عدي
الصيفي عن صمته ،مؤكدا
لـ "الجريدة" أنه لن يعود
الى تدريبات السماوي ،قبل
الحصول على مستحقاته
المتأخرة.

أك ــد الع ــب فــريــق الـســالـمـيــة
لكرة القدم المحترف األردنــي
ع ــدي الـصـيـفــي أن ــه امـتـنــع عن
ح ـضــور تــدري ـبــات ال ـس ـمــاوي،
لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــول ع ـ ـلـ ــى
مستحقاته المالية المتأخرة
لدى إدارة النادي.
وي ـ ـت ـ ــواج ـ ــد الـ ـصـ ـيـ ـف ــي مــع
السالمية منذ  9مواسم ،األمر
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــزز ع ــاق ــات ــه داخ ـ ــل
النادي وبالرئيس الشيخ تركي
اليوسف.
وق ــال ال ــاع ــب ،فــي تصريح
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إنــه لــم يــرغــب في
ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ــدرج ــة
مـ ــع الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ،السـ ـيـ ـم ــا ان ــه
يعتبر نفسه واح ــدا مــن ابناء
النادي ،مشيرا الى أنه مرتبط
بالتزامات تتطلب حصوله على
حقوقه لدى السماوي.
واع ـتــرف الـمـهــاجــم األردن ــي
فـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي ب ــأن
رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ال ـش ـيــخ تــركــي
اليوسف ال يدخر جهدا من أجل

تــوفـيــر مـسـتـحـقــات الــاعـبـيــن،
وهو ما جعله يصبر على عدم
ا سـتــا مــه مستحقاته المالية
لفترة طويلة.
وكشف أنــه سلك كــل الطرق
المشروعة مــن أجــل الحصول
على المبالغ المتأخرة ،لكن من
دون فائدة ،وهو ما أجبره على
اللجوء الى القنوات المشروعة،
م ـش ــددا ع ـلــى أه ـم ـيــة حـصــولــه
على المبالغ المتأخرة من اجل
العودة الى التدريبات.
وبـ ـي ــن ال ـص ـي ـفــي أن وكـيـلــه
تلقى اتـصــاالت مــن السالمية،
من أجــل التفاهم والـعــودة الى
الـ ـت ــدريـ ـب ــات ،م ـش ـي ــرا الـ ــى أن ــه
ال يـمــانــع ف ــي ه ــذا األمـ ــر وحــل
األمـ ـ ـ ــور مـ ــع إدارة ال ـســال ـم ـيــة
بالطرق الودية.
وط ــال ــب ال ـم ـهــاجــم األردنـ ــي
أن ت ـت ـف ـه ــم إدارة ا ل ـس ــا ل ـم ـي ــة
والجماهير الخطوة التي أقدم
عـلـيـهــا ،وال ـتــي ج ــاءت بـعــد أن
وصل لطريق مسدود.

وحسب مقربين من الصيفي
وإدارة السالمية ،فإن الالعب لم
يتقاض قيمة عقده عن الموسم
ال ـمــاضــي ،وال ـمــوســم الـحــالــي،
في حين جدولت إدارة النادي
المستحقات المتأخرة وكانت
تقوم بسدادها على فترات.

تعاقدات جديدة
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ت ـع ــاق ــدت
إدارة السالمية مع المحترفين
الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي سـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــان طـ ـ ـ ــال،
والبرازيلي مارسلي سيزار.
و ق ـ ــا م ـ ــت إدارة ا لـ ـ ـك ـ ــرة فــي
الـ ـن ــادي بـتـسـجـيــل الــاع ـب ـيــن،
ل ـ ـي ـ ـك ـ ـت ـ ـمـ ــل ع ـ ـ ـقـ ـ ــد الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
السماوي.
إل ــى ذل ــك ،شـهــدت تــدريـبــات
أمــس ع ــودة ال ـمــدرب المساعد
سلمان عــواد ،الذي كان خارج
الـ ـب ــاد ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة،
للحصول على دورة تدريبية.

ً
ً
األبيض إلى ّعمان غدا استعدادا لمواجهة يد العربي تضم األخوين صيوان
●
الوحدات في دوري األبطال

عدي الصيفي

محمد عبدالعزيز

يغادر الفريق األول لكرة القدم
بـ ـن ــادي ال ـك ــوي ــت الـ ــى الـعــاصـمــة
األردن ـ ـيـ ــة ع ـم ــان غـ ــدا اس ـت ـع ــدادا
لـ ـم ــواجـ ـه ــة الـ ـ ــوحـ ـ ــدات األردنـ ـ ـ ــي
الثالثاء المقبل في أولــى مراحل
ملحق دوري األبطال ،الــذي يقام
مــن مـبــاراة واح ــدة بنظام خــروج
المغلوب.
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـب ــدأ مهمة
األب ـي ــض ف ــي ع ـمــان اع ـت ـب ــارا من
بعد غد ،حيث سيخوض الكويت
تدريبه األول هناك ،على أن يختتم
اس ـت ـع ــدادات ــه ل ـل ـم ـبــاراة االثـنـيــن
المقبل.
ومن المقرر أن يعود األبيض
الــى الكويت فــي حــال الـفــوز على
الوحدات للمشاركة في مباريات
الــدوري حيث تنتظره مباراة مع
كاظمة في الجولة الـ 13في التاسع
من الشهر الجاري ،على ان يغادر
بعدها الى ايران لخوض المباراة
الثانية في الملحق امام ذوب آهن
االي ــران ــي فــي الـخــامــس عـشــر من
الشهر الجاري.
وحسب إداري الكويت أحمد
الـصـبـيــح ف ــإن ص ـفــوف األبـيــض
ال تعاني غيابات مؤثرة ،وهو ما
يفتح الباب أمام جميع الالعبين
لمصاحبة الفريق في االردن.
ي ـ ــذك ـ ــر أن قـ ــائ ـ ـمـ ــة األب ـ ـيـ ــض
اآلس ـي ــوي ــة خ ـلــت م ــن الـمـحـتــرف
التونسي حـمــزة لحمر ،وضمت
بقية المحترفين في الفريق.

فريق الكويت في لقاء سابق

كمارا يلتحق بتدريبات كاظمة في الدوحة
أت ـ ـ َّـم ن ـ ــادي كــاظ ـمــة ت ـع ــاق ــده م ــع الـمـحـتــرف
ال ـس ـيــرال ـيــونــي مـحـمــد كـ ـم ــارا ،الـ ــذي ل ـعــب مع
الكويت في الموسم الماضي.
ّ
ً
ووقــع الالعب ،أمــس ،رسميا مع البرتقالي،
ليكون إلى جانب حسين الحربي العب الكويت،
آخر صفقات البرتقالي الشتوية.
والتحق كـمــارا بتدريبات كاظمة فــي قطر،
ليكون رهن إشارة الجهاز الفني في المباريات
الودية المقررة في المعسكر.

وي ــواج ــه فــريــق كــاظ ـمــة ال ـي ــوم ف ــي الــدوحــة
جيانغسو الصيني ،في أولى المباريات الودية
هناك ،حيث يتطلع مدرب الفريق أوليفيرا إلى
الوقوف على مدى جاهزية الالعبين قبل العودة
إلى الكويت.
يذكر أن كاظمة أنهى عقد البوليفي باولو،
والبرازيلي فرانسيسكو ،في حين أبقى على
ال ـب ــرازي ـل ـي ـي ــن ل ـي ـم ــا ،وفـ ــانـ ــدرلـ ــي ،إلـ ــى جــانــب
األوغندي دينيس أجوما.

بلعيد :طائرة الكويت جاهزة لـ «العربية»
ي ــواص ــل ال ـفــريــق األول ل ـل ـكــرة ال ـط ــائ ــرة ب ـن ــادي الـكــويــت
تدريباته اليومية المكثفة في معسكره التدريبي المقام
حاليا في إسطنبول التركية ،استعدادا لخوض منافسات
البطولة العربية الـ 37ألندية الرجال ،المقرر أن يستضيفها
نادي الترجي التونسي ،من  12حتى  24فبراير الجاري.
من جانبه ،أ كــد مــدرب الفريق التونسي خالد بلعيد أن
هدف المعسكر التركي رفع نسق التدريبات من جميع
ا لـنــوا حــي ا لـبــد نـيــة وا لـفـنـيــة والتكتيكية ،طمعا في
اال سـتـعــداد بشكل جيد لخوض مـبــار يــات البطولة
المتوقع أن تشهد منافسة قــو يــة ،نظرا لمشاركة
فرق عربية قوية.
ولفت بلعيد إلى أن الكويت تعاقد مع محترفين
برازيليين ،هما ريكاردو ميسس وفليب مريانو،
لدعم صفوفه قبل البطولة ،وانضم الالعبان
إلى معسكر الفريق من أجل االندماج بشكل
سريع والئق مع بقية الالعبين في نسق
واحد.

 4مباريات تجريبية
وأش ــار بلعيد إل ــى أن األبـيــض
سيخوض  4مباريات تجريبية مع
فرق تركية ذات مستوى فني عالي
خ ــال الـمـعـسـكــر ،األول ـ ــى ج ــرت أمــس
مــع فــريــق بـشـكـتــاش ،والـثــانـيــة الـثــاثــاء المقبل
مــع ا يـبــا بــا ،والثالثة الجمعة المقبل مــع نــادي غلطة
س ــراي ،على أن يختتم ا لـكــو يــت مبارياته  11فبراير
بلقاء فنربخشه ،مؤكدا ان الهدف من هذه المباريات
هــو االحتكاك مــع مستويات قــويــة ،مــن أجــل استفادة
الالعبين بشكل أفضل.
ً
واختتم بلعيد كالمه قائال" :الكويت سيكون جاهزا
للبطولة بنسبة  ،%100وسنعمل على الظهور بصورة
مشرفة للكرة الطائرة الكويتية".

خالد بلعيد

ن ـج ــح الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـع ــرب ــي فــي
الـحـصــول على خــدمــات العبي
ن ــادي الصليبيخات لـكــرة اليد
األخ ـ ـ ــوي ـ ـ ــن حـ ـسـ ـي ــن ويـ ــوسـ ــف
صـ ـي ــوان ،عـلــى سـبـيــل اإلع ـ ــارة،
ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة الـ ـم ــوس ــم ،لــدعــم
صفوف فريق كرة اليد بالنادي،
وذل ـ ــك ق ـبــل غ ـلــق بـ ــاب تسجيل
الــاعـبـيــن فــي ف ـتــرة االنـتـقــاالت
الشتوية "الثانية" ،مساء أمس.
وي ـت ـم ـتــع ال ــاعـ ـب ــان بـخـبــرة
طويلة فــي الـمــاعــب الكويتية،
إذ سبق لحسين اللعب ألندية
ال ـق ــري ــن والـ ـك ــوي ــت ،ب ــاإلض ــاف ــة
للصليبيخات ،في حين تعتبر
ه ــذه الـتـجــربــة الـثــانـيــة لشقيقه
يــوســف مــع األخ ـض ــر ،إذ سبق
له اللعب ضمن الفريق مواسم
 ،2016-2015إ ض ــا ف ــة لتجربة
أخرى مع نادي القرين.
ومـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ـك ــون
الالعبان أنهيا إجراءات التوقيع
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــد وال ـت ـس ـج ـي ــل فــي
كشوفات ال ـنــادي بــاالتـحــاد في
ساعة متأخر من مساء أمس.

السالمية ضم السعدون
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـس ـعــى
مسؤولي نادي السالمية إلنهاء
إجراءات ضم العب النصر لكرة
الـيــد خلف الـسـعــدون لصفوف
فريقه لكرة اليد ،قبل إغالق باب
التسجيل ،مساء أمس.
ً
وكــان السماوي أرســل كتابا،

حسين صيوان

أم ــس األول ،إل ــى ن ــادي النصر
ل ـض ــم الـ ـسـ ـع ــدون ع ـل ــى سـبـيــل
اإلع ـ ـ ــارة ح ـتــى ن ـهــايــة الـمــوســم
الحالي.
ويـعـتـبــر ال ـس ـع ــدون الــاعــب
الـثــانــي ال ــذي يضمه السماوي
خالل االنتقاالت الشتوية ،بعدما
تعاقد مع العب الدائرة فواز المال
في وقت سابق.

«تبادلية» بين الكويت
وبرقان
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أبـ ــرم
نــادي الكويت مع نظيره برقان
ص ـف ـق ــة تـ ـب ــادلـ ـي ــة ،ب ـمــوج ـب ـهــا
ينتقل العب برقان والفحيحيل
السابق مبارك دحل العنزي إلى
صفوف األبيض ،مقابل انتقال
العــب الكويت مشاري العتيبي
وحــارس المرمى سلمان مزعل
إلى صفوف برقان.

يوسف صيوان

خلف السعدون

دوري شباب اليد يعود اليوم
تعود اليوم عجلة دوري الشباب تحت  19سنة لكرة اليد
ً
ل ـلــدوران مــرة أخ ــرى بعد تــوقــف مــدة شهر تـقــريـبــا ،بإقامة
مباراتين مؤجلتين من الجولة السابعة ،إذ يلتقي في الرابعة
والنصف مساء التضامن العاشر مع الفحيحيل التاسع،
والفريقان برصيد واحد نقطتين ،ويلي ذلك في الـ  5:45مباراة
اليرموك الخامس بـ  5نقاط مع الكويت بـ  14نقطة ،وتجري
المباراتان على صالة االتحاد بالدعية.

 6مباريات في دوري البراعم
ً
وتستأنف غــدا (السبت) منافسات دوري البراعم تحت
 13سنة ،بإقامة  6مباريات ضمن الجولة الحادية عشرة،
إذ يلتقي فــي الــرابـعــة والـنـصــف مـســاء كاظمة مــع القرين،
والشباب مع الفحيحيل ،وفي الـ  5:45يلعب برقان مع الكويت،
والساحل مع خيطان ،وفي السابعة مساء يلتقي السالمية
مع اليرموك ،والصليبيخات مع النصر ،وتجري المباريات
على مالعب االتحاد بالدعية.

الجهراء أحيا آماله في التأهل لقبل نهائي السلة
فاز على القرين  57-82في منافسات المجموعة الثانية
فاز الجهراء على القرين
 ،57-82بينما تغلب العربي
على الساحل ،71-83
والقادسية على التضامن
 ،46-78والشباب على
الصليبيخات .58-63

●

جابر الشريفي

أحـيــا الفريق األول لـكــرة السلة بـنــادي الـجـهــراء آمــالــه فــي التأهل
للدور قبل النهائي لبطولة درع اتحاد اللعبة ،بعد تغلبه على ضيفه
القرين بنتيجة  ،57-82خالل المباراة التي جمعتهما أمس األول ،ضمن
منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية التي شهدت أيضا فوز
الشباب على الصليبيخات  ،58-63وفي المجموعة األولى فاز القادسية
على التضامن  ،46-78والعربي على الساحل .71-83
وبهذه النتائج ،يتصدر الجهراء والقرين المجموعة الثانية برصيد
 5نقاط لكل منهما ،بينما ارتفع رصيد الشباب إلى  4نقاط متساويا
مع كاظمة ،ورصيد الصليبيخات  3نقاط متساويا مع الكويت.
فــي الــوقــت ذات ــه ،تــربــع القادسية على ص ــدارة المجموعة األولــى
برصيد  6نقاط ،بينما ارتفع رصيد العربي والساحل إلــى  4نقاط
متساويا مع النصر بنفس الرصيد ،كما ارتفع رصيد التضامن إلى
 3نقاط متساويا أيضا مع اليرموك بنفس الرصيد.
جدير بالذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل فريقين عــن كل
مجموعة للدور قبل النهائي الذي سيقام بنظام "المقص".
وج ــاءت ال ـم ـبــاراة دون الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب فــي ال ـبــدايــة ،بـعــد أن
أضــاع الفريقان العديد من الكرات السهلة أسفل السلة ،مما كــان له
األثــر في ضعف النتيجة المسجلة ،حيث انتهى الربع األول بتقدم
الجهراء .11-13
واستطاع القرين التقدم مع بداية الربع الثاني  ،13-18لكن سرعان
ما عاد الجهراء إلى أجواء المباراة ليعود إلى تبادل التقدم مع منافسه،
من خالل ثالثيات بدر العثمان ،وتوغل نايف الصندلي أسفل السلة،
لينتهي الربع الثاني بتقدم الجهراء .29-31
وواصل الجهراء صحوته في الربع الثالث ،عبر ثالثيتين متتاليتين
لتركي حمود ،ليتقدم  31-37إال أن تقدمه لم يستمر دقيقة واحدة ،بعد
أن أدرك القرين التعادل  37-37بثالثيتين متتاليتين ألحمد سعود
ومحمد السليم ،لتطغى اإلث ــارة على ال ـم ـبــاراة ،ويــرتـفــع المستوى
الفني قليال.
ثم شهدت المباراة نجاح الجهراء في استغالل تسرع العبي القرين
في إنهاء الهجمات ،وتحويلها للهجوم المعاكس السريع عبر يوسف

جانب من لقاء الجهراء والقرين (تصوير عبدالله الخلف)
عقاب وأحمد المطيري ،لينتهي الربع الثالث بتقدم الجهراء .45-55
ولم يستطع القرين إيقاف حماس العبي الجهراء في الربع الرابع،
بعد أن تألق أبناء القصر األحمر في الدفاع وقطع هجمات منافسه،
إلــى جانب تألق العبيه في التسجيل من الـخــارج ،لتنتهي المباراة
بفوز الجهراء .57-82
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ستبقي قطر على التشويق في كأس آسيا
لكرة القدم  2019حتى مباراتها النهائية
ض ــد ال ـي ــاب ــان ،ال ـي ــوم ،ف ــي أب ــوظ ـب ــي ،ألنـهــا
تبحث عــن بــاكــورة ألـقــابـهــا أم ــام العمالق
ّ
المتوج أربع مرات.
خ ــري ـج ــو أك ــاديـ ـمـ ـي ــة اسـ ـب ــاي ــر ل ـل ـت ـفــوق
الــريــاضــي فــي الــدوحــة ،كــان لهم رأي آخــر،
فبعدما دخلوا البطولة من غير المرشحين،
حتى باعتراف مدربهم سانشيز ،يخوضون
ال ـن ـه ــائ ــي األول ف ــي ت ــاري ـخ ـه ــم ،م ــع سـتــة
ُّ
وتصدر لترتيب
انتصارات وشباك نظيفة،
الهدافين والممررين.
وبرغم األرقام القطرية المذهلة ،سيكون
خـصـمـهــا ف ــي ال ـن ـهــائــي م ــن وزن مختلف
فنيا وتكتيكيا وتقنيا وتاريخيا ،مقارنة
ب ـخ ـص ــوم ـه ــا ال ـس ــاب ـق ـي ــن :لـ ـبـ ـن ــان ،ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،الـ ـ ـع ـ ــراق ،ك ــوري ــا
الجنوبية واإلمارات.
في تسع مشاركات ،بلغت اليابان النهائي
لـلـمــرة الـخــامـســة بـعــد تتويجها فــي 1992
و 2000و 2004و ،2011ومـثــل قطر حققت
ستة انتصارات.
تـ ـح ــدث الـ ـم ــراقـ ـب ــون ع ــن تـ ـق ــدم ال ـي ــاب ــان
ببطء ،كالمحركات التي تعمل على الديزل،
وأصابوا في توقعاتهم.
بـعــد عــروضـهــا الـبــاهـتــة ،حـيــث افـتـقــرت
لتقدم مــريــح فــي كــافــة مبارياتها الخمس
األول ـ ـ ــى ،ق ــدم ــت مـ ـب ــاراة رائ ـع ــة ض ــد إيـ ــران
المرشحة بـقــوة لخطف الـلـقــب ،وأقصتها
بثالثية موجعة من نصف النهائي.

يقول قائد اليابان مايا يوشيدا ،المتوج
باللقب في  ،2011عندما كان بعمر الثانية
والعشرين" :قبل المجيء الى هنا تحدثنا
عن القدوم إلى الحرب".
ي ـظ ـه ــر العـ ـب ــو "الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــوراي األزرق"،
المحترفون بمعظمهم في أوروب ــا ،ثقة
عــالـيــة بــالـنـفــس ،فـيـقــول العــب الــوســط
غاكو شيباساكي" :بالفوز على إيران
اكتسبنا شرعية المنافسة على اللقب"،
ويشرح زميله جنكي هاراغوتشي ما
حصل في مـبــاراة إي ــران" :كانت أسهل
من مواجهات خصوم متكتلين
دفـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا .سـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــت لـ ـن ــا
بالتركيز دفاعيا وبقاء
هجومنا متيقظا طوال
المباراة".
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
يــوشـيـنــوري مــوتــو:
" ن ـ ـ ــؤ م ـ ـ ــن اآلن ا ن ـ ــه
بـ ـمـ ـق ــدورن ــا الـ ـف ــوز
ع ـلــى أي فــريــق إذا
ط ـب ـق ـنــا أس ـل ــوب ـن ــا.
تكمن قــوة اليابان
بقدرتنا على العمل
ب ـج ـه ــد فـ ــي ال ــدف ــاع
والهجوم".

شباك قطر نقطة مضيئة في النهائيات ،لكن
اليابان سجلت في آخر  16مباراة في كأس
آسـيــا منذ  .2011والــافــت ان قطر تتفوق
هجوميا بتسجيلها  16هــد فــا مـقــا بــل 11
لـلـيــابــان ،ك ــان نصيب مهاجمها
ال ـ ـشـ ــاب ال ـم ـع ــز ع ـل ــي ث ـمــان ـيــة
أهداف ،ليعادل الرقم القياسي
في نسخة واحدة والمسجل
بــاســم اإلي ــران ــي عـلــي دائ ــي
في .1996
بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــدات ال ـق ـط ــري ــة
 %2 5 . 4م ـ ـقـ ــا بـ ــل
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 %15.9لليابان ،ويقول المعز الــذي سجل
ه ــدف ــه ال ـث ــام ــن ،خـ ــال الـ ـف ــوز ال ـك ـب ـيــر على
اإلمارات -4صفر في نصف النهائي" :كنت
ً
ً
سـعـيــدا حـقــا بــالـهــدف .لقد كــانــت تسديدة
ً
جميلة ،لكنها ال تعني شيئا
ً
ك ـب ـي ــرا بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــي ،ألن
أهــداف ـنــا أك ـبــر م ــن مـجــرد
تسجيل هدف جميل".
ولتخفيف الضغوط
عـلــى الــاع ـب ـيــن ،منحت
ادارة المنتخب القطري
آل ـ ـ ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة (ك ـ ـمـ ــان)
وقـ ــدم ـ ـت ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـع ــز (22

شباك نظيفة
في المقابل ،تبدو نظافة

ع ــام ــا) كـتـعـبـيــر ع ــن االح ـت ـف ــال الـ ــذي يـقــوم
به مهاجم الدحيل عقب التسجيل ،تيمنا
بالغابوني بيار ايمريك أوباميانغ ،والذي
القى استهجانا إماراتيا في نصف النهائي
نتج عنه رمي مجموعة من األحذية وعبوات
المياه على الالعب السوداني المولد.
عاشت الدوحة احتفاالت هللت للتأهل
الكبير ،فمنتخبها فــاز فــي  6مباريات
حتى اآلن ،أي بقدر المباريات الـ 32التي
شارك بها في تسع دورات سابقة.
وحتى بحال خسارة النهائي ،يتوقع
أن تكون االحتفاالت كبيرة بعد العودة
الى الدوحة برحلة غير مباشرة من
ابوظبي ،وقــد بــدأت التهاني
مــن محللي شبكتها " بــي
ان س ـ ـ ـبـ ـ ــور تـ ـ ــس" ا لـ ـت ــي
ت ـ ـت ـ ـعـ ــرض النـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
ع ـن ـي ـفــة فـ ــي اب ــوظ ـب ــي،
عـلــى غ ــرار الـمــدربـيــن
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مــوريـنـيــو والفرنسي
أرسـيــن فينغر والنجم
الهولندي السابق رود
خوليت.
ق ـطــر ال ـتــي ل ــم تتخط
ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي مـ ــن قـبــل
(  2000و  ،)2011حصلت
عـ ـل ــى ي ـ ـ ــوم راحـ ـ ـ ــة أق ـ ـ ــل مــن
اليابان ،بيد انها ستستعيد
ك ــام ــل الع ـب ـي ـهــا ب ـعــد انـتـهــاء

ايقاف المدافع بسام الراوي والعب الوسط
عبدالعزيز حاتم مسجلي هدفي الفوز ضد
العراق في دور الـ 16وكوريا الجنوبية في
ربع النهائي.
ي ـق ــول م ــداف ــع ق ـطــر طـ ــارق س ـل ـمــان" :فــي
الواقع أنا غير متفاجئ بما حققناه ،ألننا
ً
نلعب معا منذ نحو سبع سـنــوات ،ســواء
الــاعـبــون أو ال ـم ــدرب .فــي ع ــام  2014فزنا
ً
بلقب بطولة آسيا تحت  19عاما ،وفي عام
 2018في الصين حققنا المركز الثالث في
ً
بطولة آسيا تحت  23عاما ،وما نحققه هنا
جاء نتيجة العمل التدريجي".
لـكــن الظهير األي ـســر عـبــدالـكــريــم حسن،
أفضل العب آسيوي في  ،2018يبرز التأثير
الكبير لسانشيز وفــريـقــه" :الـجـهــاز الفني
سيدرس المنافس بشكل جيد ،للوقوف على
نقاط القوة والضعف فيه".
فــي ال ـمــواج ـهــات ال ـم ـبــاشــرة ،ف ــازت قطر
-3صفر في  ،1988ثم تعادال  1-1في 2000
و ،2007لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين
وف ـ ـ ــازت  2-3ف ــي رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي  2011قـبــل
تتويجها.

إيرماتوف يقود المباراة
ويقود المباراة األوزبكستاني رافشان
إيرماتوف ،الــذي سيصبح أول حكم يدير
مباراتين نهائيتين في تاريخ كأس آسيا،
إذ سبق أن أدار نهائي  2011بين اليابان
وأستراليا.

سانشيز :أهم مباراة
في تاريخ قطر

مورياسو :نريد أن نعود
إلى ديارنا باللقب

عبر اإلسباني سانشيز ،مدرب المنتخب القطري ،عن سعادته لبلوغ
ً
المباراة النهائية لكأس آسيا ،مؤكدا أن "هذه أهم مباراة في تاريخ قطر،
وإذا فزنا فسيكون أكبر إنجاز كــروي في تاريخنا .هــذا يؤكد صحة
عملنا ،ونحن فخورون بصرف النظر عن النتيجة".
وأضاف سانشيز" :منذ سنة ونصف السنة ونحن نعمل مع الفريق،
نثق به ،وأظهر نتائج جيدة في الوديات (فاز على سويسرا) ،وجئنا
إلى هنا على أمل منافسة الجميع ،وليست مفاجأة ،فنحن نؤدي على
أعلى مستوى".
وتابع" :فزنا في ست مباريات ،وكانت ست قصص مختلفة .نحترم
ً
ً
الخصم ،يملك فريقا كبيرا ويقدم بطولة رائعة".
وأكــد أن "اليابان لديها طرق مختلفة لمعاقبتك ،لديها نقاط قوة
كثيرة ونقاط ضعف قليلة .يجب أن نقدم أداء فاعال ،ونكون مميزين
في كل مناطق اللعب".

قال هاجيمي مورياسو ،المدير الفني للمنتخب الياباني ،أمس "كفريق
نريد أن نعود إلى ديارنا باللقب" ،مضيفا" :ال أكترث كثيرا باأللقاب
الفردية ،لكني أبحث عن مصلحة الفريق".
وفــاز مورياسو باللقب مــع الـســامــوراي عــام  ،1992رغــم غيابه عن
المباراة النهائية لتلك النسخة أمام السعودية بسبب اإليقاف ،وتولى
تدريب اليابان بعد مونديال روسيا العام الماضي.
وأوضـ ــح قـبــل بــدايــة الـبـطــولــة أن الـمـنـتـخــب الـيــابــانــي يـسـعــى إلــى
استعادة اللقب الذي فقده في أستراليا قبل  4أعوام ،متابعا" :هذا ما
ينتظره الجميع منا ...يتعين علينا التتويج باللقب .علينا الفوز في
كل مرة بآسيا".
وبإمكان مورياسو أن يدخل التاريخ إذا أصبح أول من يفوز بلقب
كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم كالعب ومدرب ،وتوج المنتخب الياباني
بلقب كأس آسيا  4مرات من قبل في رقم قياسي.

موعد المباراة
 ٠٥:٠٠م

احتجاج إماراتي رسمي على َ
العبين قطريين

المعز يهدد صدارة مبخوت في آسيا
ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة ،ان ـ ـفـ ــرد ال ـم ـهــاجــم
اإلماراتي الخطير علي مبخوت بصدارة
قائمة هــدا فــي المنتخبات العربية في
ب ـط ــوالت ك ــأس آس ـيــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ،لكن
ً
الالعب أصبح مهددا بفقد هذا االنفراد
ً
ورب ـ ـمـ ــا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة أي ـ ـضـ ــا إذا نـجــح
المهاجم القطري الشاب المعز علي
فــي هــز شـبــاك المنتخب الـيــابــانــي
اليوم في المباراة النهائية لبطولة
كأس آسيا  2019باإلمارات.
وسـجــل مـبـخــوت ه ــدف ال ـفــوز / 1
صفر للمنتخب اإلماراتي على نظيره
األ سـتــرا لــي فــي دور الثمانية للبطولة
ليرفع رصيده في النسخة الحالية إلى
أرب ـع ــة أه ـ ــداف وف ــي ت ــاري ــخ مـشــاركــاتــه
بالبطولة اآلسيوية إلى تسعة أهداف ،إذ
ً
سبق له أن توج هدافا للنسخة الماضية
عام  2015في أستراليا برصيد خمسة
أهداف.
وان ـ ـفـ ــرد م ـب ـخ ــوت ب ـ ـصـ ــدارة ه ــداف ــي
المنتخبات العربية في البطولة بفارق
هدف واحد أمام الكويتي جاسم
الهويدي والعراقي يونس
مـ ـحـ ـم ــود ق ـبــل

أن يلحق المعز علي بالهويدي ويونس
محمود في المركز الثاني عندما سجل
ً
ه ــدف ــا ف ــي ش ـبــاك الـمـنـتـخــب اإلم ــارات ــي
ب ــال ـم ــرب ــع ال ــذه ـب ــي ل ـل ـب ـطــولــة ال ـحــال ـيــة
ورفع رصيده إلى ثمانية أهداف
ليصبح على بعد هدف واحد
من معادلة رصيد مبخوت.
وإذا نجح المعز في هز

يوشيدا يحلم بلقبه الثاني
يتطلع مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني إلى الفوز بلقب كأس
آسيا لكرة الـقــدم للمرة الثانية فــي مسيرته ،بعد أن فــاز بلقب نسخة
 2011مع الساموراي.
ويلتقي المنتخب الـيــابــانــي مــع نظيره الـقـطــري الـيــوم فــي الـمـبــاراة
النهائية لكأس آسيا في اإلمارات.
وق ــال يــوشـيــدا" :بـعــد ثمانية أع ــوام العديد
والـ ـع ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ي ـح ـت ــرف ــون فــي
ً
الخارج وأغلبهم في أوروبا" ،مضيفا:
"ع ـلــى الـمـسـتــوى الــذه ـنــي نـحــن في
ت ـط ــور مـسـتـمــر وهـ ــذا ه ــو الـجــانــب
المضيء في الكرة اليابانية".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن "كـ ـ ـ ـ ــأس آسـ ـي ــا
وم ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا وك ــوب ــا أم ـيــركــا
ستكون نقطة تحول مهمة" ،موضحا:
"أع ـت ـق ــد أن ه ــذه ال ـب ـط ــوالت ستلقي
بـظــالـهــا ع ـلــى ال ــري ــاض ــة الـيــابــانـيــة،
الـ ـف ــري ــق يـ ـتـ ـح ــول اآلن ل ـج ـي ــل ج ــدي ــد
مـ ــن ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،إذا ت ـم ـك ـنــا مـ ــن ال ـف ــوز
ب ــال ـل ـق ــب ف ـس ـت ـك ــون خـ ـط ــوة ك ـب ـيــرة
لــأمــام بالنسبة لكرة القدم
اليابانية".
(د ب أ)

ش ـب ــاك الـمـنـتـخــب ال ـيــابــانــي (م ـحــاربــو
الـ ـس ــام ــوراي) ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة الـنـهــائـيــة،
يمكنه مقاسمة مبخوت هذه الصدارة
وقــد ينجح فــي االن ـفــراد بها إذا سجل
هدفين أو أكثر.
وكــان المعز عــادل ،بهدفه في مرمى
ً
ً
اإلم ـ ــارات حـقــق رق ـمــا قـيــاسـيــا آخ ــر ظل
ً
صــا مــدا لسنوات طويلة حيث يتقاسم
ً
حــالـيــا مــع الـمـهــاجــم اإلي ــران ــي الـســابــق
ع ـل ــي دائـ ـ ــي الـ ــرقـ ــم ال ـق ـي ــاس ــي ل ـعــدد
األهداف التي يسجلها أي العب
فــي نسخة واح ــدة برصيد
ثمانية أهداف لكليهما.

ً
ً
قدمت اإلم ــارات احتجاجا رسميا لدى
االتـحــاد اآلسـيــوي لـكــرة الـقــدم على أهلية
َ
العبين قطريين خالل مشاركتهما في كأس
آسيا  2019التي تختتم اليوم في مباراة
نهائية بين اليابان وقطر في أبوظبي.
وذكـ ــر مـتـحــدث بــاســم االت ـح ــاد ال ـقــاري
لوكالة فرانس برس ،أمس" :تلقى االتحاد
اآلس ـيــوي اعـتــراضــا مــن اإلم ــارات العربية
المتحدة فيما يخص أهلية العبين قطريين
(اثنين) .وسيتم مراجعة هذا األمر مع لوائح
االتحاد اآلسيوي".
وتعترض اإلمارات على أهلية المهاجم
المعز علي ( 22عاما) ،المولود في السودان
وم ـت ـص ــدر ت ــرت ـي ــب ه ــداف ــي ال ـب ـط ــول ــة ()8

والمدافع بسام الراوي ( 21عاما) المولود
في العراق ،بحسب تقارير إعالمية.
وبحسب قانون االنضباط واالخالقيات
فــي االت ـحــاد االس ـيــوي فــان عـقــوبــة اشــراك
اي العــب غير مؤهل هو خسارة المباراة
وفرض غرامة.
وعــن العقوبات المحتملة بحال ثبوت
عدم أهلية الالعبين ،أشار االتحاد االسيوي
الـ ـ ــى أن "أي أمـ ـ ــر آخـ ـ ــر س ـي ـك ــون ب ـم ـنــزلــة
التكهنات ،وهــذا كــل مــا سنعلق عليه في
هذه المرحلة".
وأش ــارت صحيفة "االتـحــاد" االماراتية
ً
إل ــى أن "ات ـح ــاد ال ـك ــرة أع ــد مـلـفــا يتضمن
مستندات ثبوتية رسمية ،تثبت التزوير

ال ـق ـطــري فــي تجنيس العـبـيــن عـلــى األقــل
ً
وتحديدا العراقي بسام الراوي والسوداني
ال ـم ـعــز ع ـل ــي ،وهـ ــو م ــا ي ـش ـكــك ف ــي ن ــزاه ــة
االتـ ـح ــاد ال ـق ـط ــري ال ـ ــذي اع ـت ـمــد تجنيس
ع ــدد هــائــل مــن الــاعـبـيــن خ ــال الـسـنــوات
الماضية ،السيما الالعبين األق ــل مــن 23
ً
عــامــا ،للتحايل على ال ـمــادة  7مــن قانون
الفيفا المرتبط بالتجنيس".
وفي مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد
اليابان ،رفض المدرب االسباني فيليكس
سانشيز التعليق على هذا الموضوع قائال:
"نركز فقط على النهائي ولن ننشغل بأمور
بعيدة عنه".

شيباساكي :نسعى إلى دخول التاريخ
ي ـع ـت ـق ــد جـ ــاكـ ــو شـ ـيـ ـب ــاس ــاك ــي ،ن ـجــم
المنتخب الياباني ،أن الجيل الحالي من
الالعبين في بالده يتحمل مسؤولية نيل
اللقب الخامس في بطولة كأس آسيا.
ونـ ـ ـق ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي الت ـ ـحـ ــاد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي عــن
ش ـ ـي ـ ـبـ ــاسـ ــاكـ ــي قـ ــولـ ــه:
"إذا وض ـع ـن ــا أيــدي ـنــا
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــأس ،ف ـ ــإن
ذل ـ ــك س ـي ـع ـطــي ه ــذا
الـفــريــق ،ال ــذي يضم

الكثير من الالعبين الشباب ،قدرا كبيرا
من الثقة".
وتابع" :إذا استطعنا الفوز بالبطولة
فإن ذلك سيعلن صفحة جديدة في تاريخ
ك ــرة ال ـق ــدم ال ـيــابــان ـيــة ،ل ــذا ف ــإن مهمتنا
وم ـســؤول ـي ـت ـنــا ك ـب ـي ــرة" ،م ـض ـي ـفــا" :أريـ ــد
أن أقــف على أرض الملعب ،وأن أتحمل
هذه المسؤولية وأقوم بتأدية دوري في
المباراة".
وأردف" :ق ـبــل ان ـط ــاق ال ـب ـطــولــة ،كنا
نـقــول إن هدفنا الرئيسي هــو الــوصــول

إلى المباراة النهائية ،وجلب الكأس إلى
الوطن ،واآلن حصلنا على شرف أن نكون
واقفين في المكان الذي كنا نسعى إليه".
وخـتــم" :مــع ذلــك ،إذا خسرنا المباراة
القادمة فإن كل هذا ال يعني شيئا ،لذلك
علينا أن نتأكد من أننا نستعد بالشكل
الصحيح".
(د ب أ)

أوساكو ...السالح الفتاك في الهجوم
رغم مشاركته مدة  198دقيقة فقط
على مدار فعاليات البطولة حتى اآلن،
فرض المهاجم الياباني يويا أوساكو
ن ـف ـس ــه ض ـم ــن أب ـ ـ ــرز نـ ـج ــوم ال ـن ـس ـخــة
السابعة عشرة من بطولة كأس آسيا
والمقامة حاليا في اإلمارات.
وسـ ـج ــل أوس ـ ــاك ـ ــو أرب ـ ـعـ ــة أهـ ـ ــداف
لـلـفــريــق ف ــي ال ـب ـطــولــة ب ــواق ــع هــدفـيــن
فــي م ـب ــاراة تــركـمــانـسـتــان ب ــدور ال ــ16
ومـثـلـهـمــا فــي م ـب ــاراة إيـ ــران بالمربع
الــذه ـبــي ،لـيـفــوز الـمـنـتـخــب الـيــابــانــي
(محاربو الساموراي) في األولى ،2 -3
وفي الثانية  - 3صفر.
وأحـ ــرز أوس ــاك ــو األه ـ ــداف األرب ـعــة
من أربعة تسديدات فقط أطلقها على
المرمى ،مما يعني أن دقــة تسديداته
ستكون مصدر إزعاج كبير للمنتخب
القطري في المباراة النهائية للبطولة
ب ـيــن الـمـنـتـخـبـيــن ال ـي ــوم ع ـلــى اس ـتــاد
"مدينة زايد الرياضية" في أبوظبي.
ومن بين  11هدفا أحرزها منتخب
الساموراي في البطولة حتى اآلن ،كان
ألوساكو أربعة أهداف ،مما يعني أنه
مصدر خطورة كبير بالفريق الياباني

الذي يسعى إلى استعادة اللقب القاري،
والصعود إلى منصة التتويج للمرة
الـخــامـســة فــي تــاريــخ الـبـطــولــة ،علما
بــأن لقبه الــرابــع (رقــم قياسي) تحقق
في نسخة  2011التي استضافتها قطر.
ومـ ــن ب ـيــن األه ـ ـ ــداف األربـ ـع ــة الـتــي

سـجـلـهــا أوس ــاك ــو ( 28ع ــام ــا) مهاجم
ف ـيــردر بــريـمــن األل ـمــانــي فــي البطولة
حـتــى اآلن ،كــانــت هـنــاك ثــاثــة أهــداف
بـتـســديــدات مــن خ ــارج منطقة الـجــزاء
فيما جاء الهدف اآلخر من ركلة جزاء.
كما جــاء ت ثالثة أه ــداف ألوساكو

بالقدم اليمنى ،من بينها الهدف الذي
سجله من ضربة جــزاء ،في حين كان
الـهــدف اآلخ ــر لــاعــب مــن ضــربــة رأس
ولم يسجل أوساكو بقدمه اليسرى أي
هدف في البطولة الحالية حتى اآلن.
(د ب أ)

سجل
الفائزين
 :2019اليابان أو قطر؟
 :2015أستراليا
 :2011اليابان
 :2007العراق
 :2004اليابان
 :2000اليابان
 :1996السعودية
 :1992اليابان
 :1988السعودية
 :1984السعودية
 :1980الكويت
 :1976إيران
 :1972إيران
 :1968إيران
 :1964إســرائــيــل (لــم تعد
ت ــش ــارك ف ــي الــمــســابــقــات
اآلسيوية)
 :1960كوريا الجنوبية
 :1956كوريا الجنوبية
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رياضة

ليفربول يرفض هدية نيوكاسل
وبورنموث يزيد محن تشلسي
أهدر ليفربول فرصة توسيع
الفارق مع مالحقه المباشر
مانشستر سيتي إلى سبع نقاط
في سباق المنافسة على صدارة
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
بعدما فرط في تقدمه -1صفر
أمام ضيفه ليستر سيتي،
ليسقط أمامه في فخ التعادل
 ،1-1أمس األول ،في المرحلة
الرابعة والعشرين بالمسابقة.

رفض ليفربول هدية نيوكاسل
الفائز على مانشستر سيتي 2-1
الثالثاء ،وأهدر نقطتيبن ثمينتين
فــي الـسـبــاق ال ــى اللقب بسقوطه
في فخ التعادل مع ضيفه ليستر
سيتي  ،1-1أمس األول ،على ملعب
"أنفيلد رود" فــي خـتــام المرحلة
الــراب ـعــة وال ـع ـشــريــن م ــن الـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وبكر ليفربول بالتسجيل عبر
مهاجمه الدولي السنغالي ساديو
مانيه منذ الدقيقة الثالثة ،لكن
ليستر سيتي أدرك الـتـعــادل في
الــدقـيـقــة الـثــانـيــة مــن الــوقــت بــدل
الضائع من الشوط األول.
وف ــرط لـيـفــربــول ،الـســاعــي إلــى
لقبه األول منذ  ،1990في االبتعاد

وولفرهامبتون يضم أوتو
بشكل نهائي
أعلن نادي وولفرهامبتون اإلنكليزي تعاقده بشكل نهائي مع
الجناح اإلسباني الدولي جوني أوتو من صفوف أتلتيكو مدريد.
ولم يكشف وولفرهامبتون عن قيمة الصفقة ،لكن وسائل إعالم
َّقدرتها بنحو  18مليون جنيه استرليني.
وانـضــم أوت ــو ( 24عــامــا) إلــى صـفــوف وولـفــرهــامـبـتــون على
سبيل اإلعــارة ،قبل أن يضمه الفريق بشكل نهائي بعد ظهوره
بشكل طيب هذا الموسم .ونال أوتو المشاركة الدولية األولى مع
منتخب إسبانيا هذا العام.
(د ب أ)

سبع نقاط عن مانشستر سيتي
حامل اللقب ،واكتفى بنقطة واحدة
فقط وسع بها الفارق إلى  5نقاط،
وح ــاف ــظ ع ـلــى سـجـلــه خــال ـيــا من
الخسارة على أرضه في  33مباراة
متتالية.
وك ــان نـيــوكــاســل ال ــذي يشرف
ع ـل ــى ت ــدري ـب ــه ال ـ ـمـ ــدرب ال ـســابــق
لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي رافـ ــايـ ــل
بينيتيز ،قلب الطاولة على ضيفه
سيتي وخرج فائزا .١-٢
واضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــدرب لـ ـيـ ـف ــرب ــول
األلماني يورغن كلوب إلى الدفع
بقائد الفريق العب الوسط الدولي
ج ـ ـ ـ ــوردان هـ ـن ــدرس ــون ف ــي مــركــز
ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـم ــن ب ـس ـبــب إص ــاب ــة
ترينت-ألكسندر أرنــولــد وإيقاف
جيمس ميلنر.
وك ــان بــإمـكــان لـيـفــربــول حسم
النتيجة فــي الـشــوط األول حيث
فرض سيطرته على مجرياته من
البداية حتى النهاية ،لكنه اكتفى
بـهــدف واح ــد ،وك ــاد يــدفــع الثمن
غاليا في الثاني ألن ليستر سيتي
كان األقرب إلى هز شباك الحارس
الدولي البرازيلي أليسون بيكر.
ومـ ـن ــح م ــان ـي ــه ال ـت ـق ــدم مـبـكــرا
لليفربول بـعــد تـبــادلــه ال ـكــرة مع
البرازيلي روبرتو فيرمينو فتوغل
داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة وس ــدده ــا قــويــة
بيمناه زاحفة في الزاوية اليسرى
ال ـب ـع ـي ــدة ل ـل ـح ــارس ال ــدن ـم ــارك ــي
كاسبر شمايكل ( .)3وهو الهدف
العاشر هــذا الموسم لمانيه في

جانب من مباراة ليفربول وليستر سيتي
الدوري .وأنقذ شمايكل مرماه من
هــدف ثــان عندما تلقى فيرمينو
كــرة مــن الــدولــي المصري محمد
ص ـ ــاح أم ـ ــام الـ ـم ــرم ــى ف ـســددهــا
قوية بيمناه ابعدها الدنماركي
ال ـ ــى رك ـن ـي ــة ( .)6وك ـ ـ ــاد جـيـمــس
ماديسون يــدرك التعادل بضربة
رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة
عرضية لمارك ألبرايتون بعد خطأ
لـلـحــارس الـبــرازيـلــي ألـيـســون في
تشتيت الكرة (.)25
ونجح ليستر سيتي في إدراك
الـ ـتـ ـع ــادل ع ـب ــر م ــاغ ــواي ــر عـنــدمــا
استغل كرة رأسية من بن شيلويل

خلف الدفاع تابعها بيمناه على
يمين الحارس أليسون (.)2+٤٥

انتصار ثمين لتوتنهام
وقلب توتنهام الثالث الطاولة
على ضيفه واتفورد عندما حول
تخلفه بـهــدف وحـيــد فــي الشوط
األول سجله اإليرلندي الشمالي
ك ــري ــغ ك ــاثـ ـك ــارت ( )38إل ـ ــى ف ــوز
بهدفين سجلهما الدولي الكوري
الجنوبي هيونغ-مين سون العائد
إلــى صفوفه بعد خــروج منتخب
بـ ـ ــاده م ــن ال ـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي

أتاالنتا يجرد يوفنتوس من لقب الكأس
قاد المهاجم الدولي الكولومبي دوفان
زاب ــات ــا فــريـقــه أتــاالن ـتــا إل ــى ال ـف ــوز على
ضيفه يوفنتوس  -3صفر ،وتجريده من
لقب بطل كــأس إيطاليا فــي كــرة الـقــدم،

الذي توج به في السنوات األربع األخيرة،
فــي حين أطــاح فيورنتينا ضيفه رومــا
بــالـفــوز عليه  ،١-٧أمــس األول ،فــي ربع
النهائي.

كاستان وتولوي نجما اتاالنتا

ويـلـتـقــي أت ــاالن ـت ــا ب ــرغ ــام ــو ،الـمـتــوج
ب ــال ـل ـق ــب م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة ع ـ ــام  ،1963مــع
فيورنتينا فــي الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي،
وه ـم ــا ل ـح ـقــا ب ـم ـي ــان ،ح ــام ــل ال ـل ـق ــب 5
م ــرات آخــرهــا عــام  ،2003ال ــذي كــان أول
المتأهلين للدور نصف النهائي بفوزه
على ضيفه نابولي  -2صفر الثالثاء في
افتتاح ربع النهائي.
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى مـلـعــب
"أتليتي أت ــزوري ديطاليا" في برغامو،
وضع أتاالنتا حدا لسيطرة يوفنتوس
على اللقب في األعــوام األربعة األخيرة
وأخ ــرج ــه م ــن رب ــع ال ـن ـهــائــي ،عـلـمــا بــأن
فريق "السيدة العجوز" هو حامل الرقم
القياسي في عدد األلقاب في المسابقة
( 13لقبا).
وع ـ ــرف أت ــاالن ـت ــا ك ـيــف ي ـحــافــظ على
تقدمه بهدفين سجلهما في دقيقتين عبر
كاستاني ( )37وزابــانــا بتسديدة قوية

دي فرانشيسكو

مارادونا يهدد الفيفا :سأقول كل ما أعرفه

بيمناه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية
الـيـســرى لـلـحــارس الـبــولـنــدي فويتشخ
تشيشني (.)39
وحاول يوفنتوس تدارك الموقف في
الشوط الثاني دون جدوى رغم التبديلين
اللذين أجراهما أليغري ،بل إن أتاالنتا
ّ
وج ـ ــه ال ـض ــرب ــة ال ـقــاض ـيــة ب ـه ــدف ثــالــث
ثان لزاباتا الذي استغل كرة
وشخصي ٍ
حاول المدافع ماتيا دي تشيليو إعادتها
إلى حارس مرماه فخطفها الكولومبي
وراوغ ــه قبل أن يــودعـهــا داخ ــل المرمى
الخالي (.)86
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ملعب
"أرتـيـمـيــو فــرانـكــي" فــي فـلــورنـســا ،أكــرم
فيورنتينا وفادة ضيفه روما  1-7بينها
هــاتــريــك لـمـهــاجـمــه ال ــدول ــي فـيــديــريـكــو
كييزا وثنائية لمهاجمه البديل الدولي
األرجنتيني جيوفاني سيميوني ،نجل
مدرب أتلتيكو مدريد اإلسباني.

أكــد األرجنتيني دييغو مــارادونــا ،مــدرب دورادوس دي سينالوا المكسيكي ،أن
االتحاد الدولي لكرة القدم لم يحدث به أي تغيير ،مقارنة بحقبة جوزيف بالتر،
مهددا بأنه سيقول كل ما يعرفه عن "الفيفا الجديد".
وعقب هزيمة فريقه أمام زاكاتيبيك ( )1-٠أمس األول ،في بطولة كأس المكسيك،
قال مارادونا" :قلت لجياني إنفانتينو (الرئيس الحالي للفيفا) إنني لن أتولى
قيادة فريق األساطير ،ألنه منذ رحيل جوزيف بالتر الرئيس السابق للفيفا)
وخوليو غروندونا (نائب الرئيس السابق لالتحاد) لم يتغير شيء في
المؤسسة الكروية".
وأضاف" :ال يمكنهم أن يتركوا العبين مثلي أنا وماركو فان باستن
ورود خوليت في حجرة مثل الكالب ،إنها قلة احترام ،اآلن سأبدأ
الكشف عن األمور التي أعرفها عن فيفا الجديد".
ووجه مارادونا تحذيرا إلى الكرواتي زفونيمير بوبان ،نائب
األمـيــن الـعــام لالتحاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم ،على خلفية سوء
تفاهم مزعوم حدث بينهما منذ أشهر ،في الفندق الذي كان
يستضيف أساطير كرة القدم.
وتابع" :أريد أن أقول لبوبان إنه يعد جزءا من الفيفا ويقبل
بهذه األمور ...األسوأ هو أن إنفانتينو هو الذي يقف وراءه،
لست صبيا عمره  20عــامــا ،عمري  58عــامــا ،وهــذه األمــور
تؤلمني ألنني كنت أثق بهم لكنني لم أعد أثق بهم اآلن".

مارادونا

بوسطن يواصل صحوته بغياب إيرفينغ

مدرب روما ال يفكر في االستقالة
أكد أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما
أنه لم يفكر في االستقالة بعد هزيمة مذلة
 7-1أمام فيورنتينا في دور الثمانية لكأس
إيطاليا لكرة القدم.
وقال مدرب روما للصحافيين بعد مباراة
أمس األول" :االستقالة؟ دعونا نترك هذا األمر
جانبا ،ولم يخطر بذهني على اإلطالق".
وأضاف" :أعتقد أن أي تعليق سيكون غير
ضــروري ســواء كــان فنيا أو خططيا .كل ما
يمكنني فعله هو االعتذار .قدمنا أداء سيئا
من كل الجوانب".
وتأتي الهزيمة بعد ثالثة أيــام من إهدار

لنهائيات كأس آسيا ( )80والدولي
اإلسباني فرناندو يورنتي (.)87
واستعاد توتنهام توازنه بعد
خسارته امام مانشستر يونايتد
فــي المرحلة الماضية وخــروجــه
مــن ال ــدور الــرابــع لمسابقة كأس
االتحاد اإلنكليزي بخسارته أمام
جـ ــاره كــريـسـتــال بـ ــاالس صـفــر2-
األحد الماضي.
وع ـ ـ ــزز ت ــوت ـن ـه ــام م ــوق ـع ــه فــي
المركز الثالث برصيد  54نقطة،
م ـشــددا الـخـنــاق عـلــى مانشستر
سـيـتــي ،حـيــث قـلــص ال ـف ــارق إلــى
نقطتين بينهما.

وعمق بورنموث جراح ضيفه
ت ـش ـل ـســي ،ع ـن ــدم ــا أكـ ـ ــرم وف ــادت ــه
ب ــرب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة ت ـ ـنـ ــاوب عـلــى
تسجيلها النرويجي جوشوا كينغ
( 47و )74وديـفـيــد بــروكــس ()63
وتشارلي دانيالز (.)5+٩٠
وهــي الخسارة الثالثة تواليا
لـتـشـلـســي ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ،فتجمد
رصيده عند  47نقطة وتراجع إلى
المركز الخامس بـفــارق األهــداف
خلف جاره اللندني أرسنال الذي
ك ــان تغلب عـلــى ضيفه كــارديــف
سيتي  1-2الثالثاء.
وهي المرة الثانية التي يخسر

فـيـهــا تـشـلـســي ب ـف ــارق  4أه ــداف
بعد األولى في سبتمبر عام 1966
عندما خسر أمام ليفربول .٥-١
ولـ ــم ي ـن ـفــع تـشـلـســي م ـشــاركــة
وافده الجديد الدولي األرجنتيني
غ ــون ــزال ــو ه ـي ـغــوايــن ال ـ ــذي لعب
أس ــاسـ ـي ــا ق ـب ــل أن يـ ـت ــرك م ـكــانــه
للدولي الفرنسي أوليفييه جيرو
في الدقيقة .65
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة راب ـ ـعـ ــة ،ت ـع ــادل
ساوثهامبتون مع ضيفه كريستال
باالس بهدف لجيمس وورد-براوز
( )77مقابل هدف للعاجي ويلفريد
زاها (.)41

روم ــا تـقــدمــه بـثــاثــة أهـ ــداف وال ـت ـعــادل 3-3
مــع أتالنتا فــي ال ــدوري اإليـطــالــي وبالتالي
التفريط في فرصة العودة إلى فرق المربع
الذهبي.
وق ـ ـ ــال دي ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ال ـ ـ ــذي ت ـع ــرض
لهزائم محرجة أيضا أمــام بولونيا وسبال
وأودينيزي هذا الموسم" :أريــد الدخول في
رؤوس الالعبين ومعرفة ما يحدث بداخلها.
منذ مباريات قليلة اعتقد البعض أن الفريق
ت ـع ــاف ــى ل ـك ــن ب ـ ــدال مـ ــن ذل ـ ــك ان ـ ـهـ ــار م ـج ــددا
بسهولة ...نحن نفوز ونخسر معا".
براون

واصل بوسطن سلتيكس صحوته في غياب
نجمه كايري إيرفينغ ،عندما أكرم وفادة ضيفه
ت ـشــارلــوت هــورنـتــس  ،94-126أم ــس األول ،في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وي ــدي ــن بــوس ـطــن سـلـتـيـكــس ،الـ ـن ــادي األك ـثــر
تتويجا في الدوري ( 17لقبا آخرها عام ،)2008
بـفــوزه إلــى العبيه الشباب ،وخصوصا البديل
جايلن براون ( 22عاما) وتيري روزيير ( 24عاما)
اللذين حقق كل منهما الثنائية المزدوجة "دابل
دابل" بتسجيل األول  24نقطة مع  10متابعات،
والثاني  17نقطة مع  10تمريرات حاسمة.
وواصل دنفر ناغتس مطاردته لغولدن ستايت
ووريــرز متصدر المنطقة الغربية عندما تغلب
على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز .105 -99

ومني نـيــوريــورك نيكس بخسارته الحادية
عـشــرة تــوالـيــا عـنــدمــا سـقــط أم ــام ضيفه داالس
مافريكس .114-90
واحتاج مينيسوتا تمبروولفز إلــى التمديد
للفوز على ضيفه ممفيس غريزليز ( 97-99الوقت
األصلي  )93-93بفضل سلة في الثانية األخيرة
لنجمه كارل-أنطوني تاونز الذي اكتفى بتسجيل
 16نقطة فقط.
في باقي المباريات ،فاز واشنطن ويزاردز على
إنديانا بايسرز  ،89-107وبورتالند ترايل باليزرز
على يوتا جاز  ،105-132وساكرامنتو كينغز على
أتالنتا هوكس  ،113-135في حين خسر ميامي
هيت أمام شيكاغو بولز .105-89

«ريمونتادا» مثالية للبرشا بسداسية في شباك إشبيلية

ميسي نجم البرشا يحتفل بالهدف السادس في مرمى إشبيلية

حقق برشلونة ،حامل اللقب في
ال ـم ــواس ــم األربـ ـع ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،أمــس
األول" ،ريمونتادا" بفوزه على ضيفه
إشبيلية  1-6فــي إيــاب ربــع نهائي
مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم،
مـعــوضــا خـســارتــه ذهــابــا ص ـفــر،2-
ومحافظا على حظوظه بإحراز لقب
خامس تواليا.
ع ـل ــى م ـل ـعــب ك ــام ــب نـ ــو ،صـحــح
ال ـم ــدرب إرنـسـتــو فــال ـفــردي الخطأ
الذي ارتكبه في الذهاب عندما أراح
هدافي الفريق األرجنتيني ليونيل
م ـي ـس ــي واألوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي لــويــس
س ــواري ــز قـبــل أن ي ــزج بــاألخـيــر في
ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،فـكــانــت تشكيلته
الـيــوم شبه كــامـلــة ،وسيطر رجاله
على المجريات منذ الـبــدايــة حتى
النهاية.
وحـصــل ميسي على ركـلــة جــزاء
بعد الـلـجــوء إلــى تقنية المساعدة
بالفيديو "في إيه آر" إثر إعاقته من
جانب الهولندي كوينسي بروميس
عـنــدمــا ك ــان يـهــم بــالـتـســديــد ،تولى
تنفيذها البرازيلي فيليبي كوتينيو،
ووض ــع الـكــرة على يمين الـحــارس
خوان سوريانو (.)13
وارتــدت كرة تابعها البرتغالي
أن ــدري ــه سـيـلـفــا بــال ـك ـعــب وظ ـهــره
إل ـ ــى الـ ـم ــرم ــى ،م ــن أسـ ـف ــل ال ـقــائــم
األيمن ( ،)24ومنح الحكم خوسيه

ســان ـش ـيــز العـ ــب أشـبـيـلـيــة روك ــي
مـيـســا رك ـل ــة ج ـ ــزاء م ـشــاب ـهــة بعد
االستعانة بتقنية مساعدة الفيديو
إثــر إعاقته مــن الخلف مــن جانب
جيرار بيكيه نفذها األرجنتيني
إيـ ـف ــر ب ــان ـي ـغ ــا خ ـف ـي ـف ــة ،وت ـص ــدى
ل ـهــا الـ ـح ــارس ال ـهــول ـنــدي يــاسـبــر
سيليسن (.)27
ّ
وعــزز برشلونة تقدمه بالهدف
الـ ـث ــان ــي ب ـع ــدم ــا رف ـ ــع ال ـب ــرازي ـل ــي
أرث ــر ميلو ك ــرة عــالـيــة مــن منطقة
فريقه خلف دفــاع أشبيلية فكسر
الكرواتي إيفان راكيتيتش مصيدة
ال ـت ـس ـل ــل ودفـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة ،مـ ـح ــاوال
ال ـه ــروب مــن ال ـح ــارس ســوريــانــو،
فتابعت طريقها بهدوء إلى المرمى
الخالي ( ،)31ليعادل نتيجة الذهاب

ح ـي ــن خ ـس ــر ع ـل ــى م ـل ـع ــب رام ـ ــون
سانشيز بيزخوان بثنائية.

ثان استثنائي
شوط ٍ
وكــان الشوط الثاني استثنائيا
بالنسبة إلــى ا لـعـمــاق الكتالوني،
حيث كــان قريبا مــن تسجيل هدف
ف ــي ك ــل هـجـمــة ،وف ــي مـسـتـهـلــه كــاد
راكيتيتش ،العب اشبيلية السابق،
ي ـع ــزز بــال ـهــدف ال ـثــانــي الـشـخـصــي
والـثــالــث لفريقه ،بيد أن سوريانو
كــان حاضرا ،لكنه فشل بعد دقيقة
واحدة في التصدي لرأسية كوتينيو
ال ـ ـ ــذي ت ــاب ــع ك ـ ــرة ع ــرض ـي ــة رف ـع ـهــا
سواريز من الجهة اليمنى (.)53
وق ـ ـبـ ــل أن ي ـس ـت ـف ـي ــق إش ـب ـي ـل ـيــة

فالفيردي يشيد بالعبيه
أبــدى المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي رضــاه التام
عن انتفاضة فريقه أمام إشبيلية  ،1-6مؤكدا أن البرشا قادر على
المضي قدما رغم الظروف.
وقال فالفيردي" :أفضل ما في األمر أننا أثبتنا أننا فريق يقدر
على المضي قدما ،عندما يجب عليه هذا ،حتى ولو كانت الظروف
معاكسة" .وامـتــدح أداء البرازيلي فيليبي كوتينيو الــذي سجل
ثنائية ،مبرزا جرأته في الملعب ،وأكد "نحن البرشا ونلتزم أمام
الجمهور وأمام تاريخنا بالمنافسة على جميع األلقاب".

مــن ال ـصــدمــة ،م ــرر مـيـســي ك ــرة الــى
سيرجي روبرتو الذي أضاف الرابع
(.)54
وأصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة م ـف ـتــوحــة
بـعــدمــا تخلى إشبيلية عــن ح ــذره،
واستغل برشلونة الهجمات المرتدة
أحـســن اس ُـتـغــال ،فسجل كوتينيو
هدفا آخر ألغي بداعي التسلل ()54
ّ
قبل أن يقلص البرازيلي غيلييرمي
آرانا الفارق بهدف الشرف إلشبيلية
ب ـق ــذي ـف ــة مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة إث ــر
عرضية من بانيغا (.)67
وفشل ميسي في زيادة غلة فريقه
من مسافة قريبة ،وسدد كرة وصلت
إليه من سواريز بقوة مفرطة ارتدت
مــن قــدم أحــد الـمــدافـعـيــن ( ،)74لكن
األوروغ ــوي ــان ــي عـ ـ ّـوض بــالـخــامــس
بعد كرة من الجهة اليسرى أرسلها
جوردي ألبا عرضية دفعها سواريز
بيمناه في الشباك (.)89
وأب ــى ميسي إال أن ي ــدون اسمه
ب ـيــن ال ـهــداف ـيــن ،وأض ـ ــاف ال ـســادس
فــي الــوقــت بــدل الضائع بسيناريو
مماثل ،بتمريرة من سواريز هيأها
ألبا لألرجنتيني الــذي تابعها من
مسافة قريبة (.)90+2
وتغلب ريال بيتيس ،أمس األول،
ع ـل ــى ض ـي ـفــه إس ـب ــان ـي ــول  3-1بـعــد
التمديد وبلغ نصف النهائي بعد
التعادل  1-1في الذهاب.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

زمان يا ميغان زمان
زارت ميغان مــاركــل ،دوقــة
ســاسـكــس ،الـمـســرح الــوطـنــي
فــي لـنــدن ،باعتبارها الــراعــي
الملكي الجديد له ،وشاهدت
مسرحية لشكسبير.
لكن في الوقت الذي عاودت
مـ ـيـ ـغ ــان ،الـ ـت ــي تـ ــدربـ ــت عـلــى
ف ــن ال ـم ـســرح ،االرتـ ـب ــاط فـتــرة
وج ـي ــزة م ــع مــاضـيـهــا الـفـنــي،
اس ـت ـب ـعــد ال ـم ــؤل ــف وال ـم ـن ـتــج
المنفذ لمسلسلها التلفزيوني
السابق (سوتس) أي عودة لها
للمشاركة في العمل.
والتقت الدوقة ،التي ارتدت
ً
ً
ً
ثوبا ورديــا ومعطفا ،فنانين
مبتدئين وأفراد طاقم يعملون
مع منظمات مجتمعية وفنية،
ً
قبل أن تشاهد عرضا لنسخة
موسيقية جديدة من مسرحية
"بريكليس".
وت ــدرب ــت م ـي ـغــان ال ـحــامــل
ً
( 37عــامــا) فــي الـمـســرح ،غير
أن ـه ــا اك ـت ـس ـبــت ش ـهــرت ـهــا من
ع ـم ـل ـهــا ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي .وق ـبــل
إع ــان قصتها الـعــاطـفـيــة مع

نقطة

األمير هاري اشتهرت ميغان
بتجسيد دور راتشيل زين في
الــدرامــا األميركية (ســوتــس)،
وه ـ ــو دور ت ـخ ـل ــت ع ـن ــه قـبــل
زواجها في مايو الماضي.
وتساء ل معجبون عما إذا
كانت ستعود إ لــى المسلسل
التلفزيوني ،ولو بدور صغير
ف ـ ــي م ــوسـ ـم ــه األخـ ـ ـي ـ ــر ،ل ـكــن
المؤلف والمنتج المنفذ آرون
ك ـ ــورش قـ ــال ف ــي تـصــريـحــات
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ب ـك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا،
الثالثاء الماضي ،إن ذلك غير
مرجح بدرجة كبيرة.
و ن ـقــل مــو قــع إنترتينمنت
تونايت عن كورش" ،ال نسعى
ً
حــا لـيــا ألن نطلب مــن ميغان
الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن م ــوقـ ـعـ ـه ــا مــع
الـعــائـلــة الملكية واالنـضـمــام
إلينا .أود حــدوث ذلــك ،لكني
أعتقد أنه شبه مستحيل".
(رويترز)

اإلنسان يستطيع التعلم وهو نائم
اإلنـســان يستطيع التعلم أثـنــاء الـنــوم العميق ،هذا
مــا اكتشفه باحثون مــن ســويـســرا ،إذ قــالــوا إن البشر
قادرون على استيعاب معلومات معقدة ،مثل :الكلمات
ومـعــانـيـهــا ،أث ـنــاء ال ـنــوم ،والـقـيــام باستدعائها أثـنــاء
اليقظة.
ونشر الباحثون نتائج دراستهم ،أمــس ،في مجلة
كارانت بايولوجي.
وأسمعت البروفيسور كاتارينا هينكه ،أستاذة علم
النفس بجامعة برن وزميالها؛ مارك تسوست وزيمون
ً
روخ ،أشخاصا نائمين كلمات خيالية (ليس لها معنى،
وال اس ـت ـخــدام ،ولـيـســت مــوجــودة فــي أي مـعـجــم) عبر
سماعات ،ونسبوا إلى هذه الكلمات معاني مختلفة.
واستخدم الباحثون مع بعض المتطوعين كلمات
معبرة عن شيء صغير مثل طائر ،وكلمات ِّ
ِّ
معبرة عن
ً
شيء كبير جدا مع أشخاص آخرين ،مثل الفيل.
َّ
وتبين للباحثين أن  60في المئة من األشخاص الذين
شاركوا في التجربة ،على سبيل التطوع ،استطاعوا
اإلجابة عند استيقاظهم عن معنى الكلمات الخيالية
التي سمعوها أثناء النوم.
(د ب أ)

قلبتوه مكتب خدم!

شيكاغو تتجمد ...وأهلها لزموا منازلهم
تسببت عاصفة قطبية في انخفاض شديد
بدرجات الحرارة في منطقة الغرب األوسط
األم ـي ــرك ــي ،أمـ ــس األول ،ف ــي ح ـيــن تعطلت
خــدمــات تــوصـيــل ال ـبــريــد ،واض ـطــر السكان
الذين يفتخرون بقدرتهم على ُّ
تحمل الشتاء
للبقاء في منازلهم.
وألغيت الدراسة أمس وأمس األول بأنحاء
المنطقة ،بما في ذلك شيكاغو ،التي بها ثالث
أكبر منظومة مدارس في الواليات المتحدة.
وحــذرت الشرطة من مخاطر وقــوع حــوادث
على الطرق السريعة بسبب الجليد .وقالت
الـ ُّـس ـل ـطــات ف ــي واليـ ــة مـيـشـيـغــان إن جميع
المكاتب ظلت مغلقة حتى أمس.
وأف ــاد مـســؤولــون وتـقــاريــر إعــامـيــة ،بأن
الـطـقــس الـشــديــد ال ـب ــرودة أودى بـحـيــاة 12
ً
شـخـصــا عـلــى األقـ ــل مـنــذ الـسـبــت الـمــاضــي
فـ ــي واليـ ـ ـ ــات م ـي ـش ـي ـغ ــان وأيـ ـ ـ ــوا وإن ــدي ــان ــا
وويسكونسن ومينيسوتا.
ً
وأنقذ ضباط بشرطة إيلينوي  21شخصا
تقطعت بهم السبل في حافلة تعطلت وسط
درجات حرارة دون الصفر على طريق سريع
قــرب أوب ــورن ،بعد أن تجمد وقــود الحافلة
في المحرك.

إيطاليا تسمح للسجناء بـ «سكايب»

اللحوم البولندية ...مريضة
بمسلخ كالينوفو ،على ُبعد
م ـ ـئـ ــة كـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــر فـ ـ ــي شـ ـم ــال
ً
شرق العاصمة ،ونشر صورا
لــرؤوس ماشية مريضة تجر
وتوضع في داخل شاحنة ،ثم
تظهر جيف مكدسة وقطع لحم
غير صالحة لألكل.
(أ ف ب)

بــات بإمكان ن ــزالء السجون
في إيطاليا التواصل مع ذويهم
عبر "سكايب" ،بهدف "تسهيل
العالقات العائلية".
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـع ـ ــدل
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أمـ ــس،
أن إدارة ال ـس ـجــون قـ ــررت بعد
تـ ـج ــارب أج ــرتـ ـه ــا ف ــي س ـجــون
عدة "توسيع انتشار (سكايب)
واستخدامه على نطاق واسع"

وثيقة لها تاريخ

الشيخ نواف والمضف والمنيس ود .صباح وغلوم والمنيفي
وعبدالصمد والراشد من الشخصيات التاريخية بالعديلية

باسم اللوغاني

ما دمنا بدأنا الحديث عن تاريخ منطقة
الـعــديـلـيــة وبــدايــات ـهــا ف ــي  3م ـق ــاالت في
األسابيع السابقة ،فمن المفيد أن نتحدث
بإيجاز عن بعض سكانها األوائــل الذين
تميزوا بشيء ما في حياتهم.
نبدأ بالمرحوم عبدالله مضف المضف،
الذي يعتبر صاحب أول جنسية صدرت
فــي الـكــويــت ،وهــو مــن مواليد عــام 1921
ف ــي ال ـح ــي ال ـش ــرق ــي ،وك ـ ــان يـتـكـلــم أرب ــع
لغات هي االردويــة والهندية والفارسية
والسواحلية ،إضــافــة إلــى لغته األصلية
وهي العربية .سكن العديلية في منتصف
الستينيات وتوفي فيها عام 1994م.
ومن الشخصيات األخرى التي يجب أن
أشير إليها في العديلية المرحوم سامي
أحمد المنيس (مواليد عام  )1934النائب
فــي مجلس األم ــة منذ عــام  1963إلــى أن
توفي رحمه الله فــي عــام 2000م ،والــذي
ُعرف بنزاهته ،ونظافة يده ،وحبه للوطن،
ومكافحته للفساد ،ومواقفه البطولية.
وم ــن ش ـخ ـص ـيــات ال ـعــدي ـل ـيــة الـقــديـمــة
الــدك ـتــور ص ـبــاح غــالــي ال ــذي يعتبر أول
طبيب في المنطقة ،واستمر فيها إلى عام
 ،1991حيث هاجر إلى كندا بعد اجتياح
القوات العراقية دولة الكويت .وهو طبيب
ً
خلوق ،مبتسم ،أحبه أهل العديلية كثيرا.
ومن الشخصيات األخرى التي ارتبط
اسـمـهــا بــالـعــديـلـيــة األديـ ــب فــاضــل خلف
التيلجي ،ا ل ــذي يعتبر أول قصصي في

أعـلـنــت الـنـيــابــة الـعــامــة في
مـنـطـقــة أوس ـتــرول ـي ـكــا ،شـمــال
العاصمة البولندية (وارسو)،
مواش
فتح تحقيق بشأن ذبح
ٍ
م ــري ـض ــة وبـ ـي ــع ل ـحــوم ـهــا فــي
مسلخ محلي ،إثر عرض تقرير
تلفزيوني كشف هذه القضية.
وب ـع ــد م ـعــرف ـتــه بــالـقـضـيــة،
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـم ـ ـفـ ــوض األوروبـ ـ ـ ـ ــي
لـ ـلـ ـصـ ـح ــة وس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء

الكويت ،حيث نشر مجموعة من القصص
ف ــي كـ ـت ــاب واحـ ـ ــد ت ـح ــت عـ ـن ــوان "أح ـ ــام
الشباب" في عام .1955
ومن سكان العديلية سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،الذي صدر مرسوم
ً
بتعيينه محافظا لحولي في عام ،1962
وب ـهــذا يعتبر سـمــوه أول مـحــافــظ لهذه
ً
الـمـحــافـظــة .وم ــن سـكــان العديلية أيـضــا
المرحوم عبدالرحمن زيد المنيفي الذي
ً
اشتهر بعالجه للكسور قديما ،وهو من
مواليد عــام  ،1910وسكن العديلية عند
نشأتها في أواخر حياته.
ً
وال ننسى أيـضــا المرحوم غلوم علي
سلطان المولود عــام  ،1911والــذي عمل
في مجال الترجمة بشركة نفط الكويت في
األربعينيات ،وكذلك عمل في المستشفى
ً
األم ــري ـك ــان ــي ق ـبــل ذل ـ ــك ،واش ـت ـه ــر أي ـضــا
بخبرته في تصليح الفوانيس التي تعمل
بالغاز (اللوكسات).
وم ـ ــن سـ ـك ــان ال ـع ــدي ـل ـي ــة ال ـم ـت ـم ـيــزيــن
ال ـمــرحــوم أح ـمــد عـبــدالـصـمــد ،ال ــذي يعد
أصـغــر وكـيــل وزارة مـســاعــد فــي حينها،
حيث تــم تعيينه ب ــوزارة اإلع ــام فــي هذا
المنصب عام  1964وكان عمره  27سنة،
وهو من الرياضيين القدماء ،وله دور كبير
في تأسيس وتطوير الرياضة في الكويت.
وف ــي مـجــال الـتـعـلـيــم ،نـجــد مــن سكان
العديلية المرحوم المربي إبراهيم سعد
الحوطي (مواليد عام  )1915الذي يعتبر

فـيـتـيـنـيــس أنــدريــوكــاي ـت ـيــس،
أمــس ،إجــراء تحقيق ميداني،
ً
داعيا ُّ
السلطات البولندية إلى
اح ـت ــرام الـمـعــايـيــر األوروب ـي ــة
المعمول بها في هذا المجال.
ِّ
وتشكل بولندا إحــدى أكبر
ِّ
ال ـ ــدول ال ـم ـص ــدرة ل ـل ـحــوم في
أوروبا.
وأمـضــى صحافي فــي قناة
خاصة بولندية ثالثة أسابيع

يومية سياسية مستقلة

عباس جوهر سالم الدشتي

 82عاما ،شيع ،غرب مشرف ،مسجد الوزان ،العزاء ابتداء من
اليوم ،ت99049122 ،97474647 :

شيخة سليمان علي الديكان

 91عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،ق ،3ش ،3م ،20النساء :القرين،
ق ،1ش ،5م ،13ت66028282 ،69095625 :

حياة جاسم سالم التوره

 68عاما ،شيعت ،الرجال :كيفان ،ق ،2شارع عمر المختار ،م،33
النساء :الشامية ،ق ،4ش ،42م ،2ت24816624 ،99089288 :

سارة محمد المرشود

 84عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :حطين ،ق ،4ش ،15م ،82النساء:
الخالدية ،ق ،1ش ،10م ،5ت99599513 :

سعد سالم جمعة السعد

 88عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :قرطبة ،ق ،4ش األول ،م ،7النساء:
قرطبة ،ق ،4ش األول ،ج ،12م ،7ت51733951 ،97980500 :

ضايف فرج الشمري

 100عام ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :جنوب السرة،
السالم ،ق ،5ش ،504م ،18النساء :القيروان ،ق ،2ش ،228م،54
ت99753097 ،99089089 :

شيخة علي أحمد أرملة محمد مال حسين حامد
 72عاما ،شيعت ،الرجال :قرطبة ،ق ،3ش ،7م ،45مقابل الدائري
الـخــامــس ،الـنـســاء :س ـلــوى ،ق ،2ش ،8م10أ ،ت،90939310 :
94041500

متعب علي عبدالله بن شريه المطيري

 91عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :الروضة ،ق،2
شارع علي أبوكحيل ،صالة دسمان ،النساء :صباح الناصر،
ق ،7ش ،51م ،5ت67000669 ،99038585 :

مواعيد الصالة
أول مـ ـ ــدرس ل ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة وال ـح ـس ــاب
فــي قــريــة ال ـج ـهــراء ،حـيــث عـمــل فـيـهــا في
منتصف األربعينيات مدة خمس سنوات.
كــذلــك مــن الـشـخـصـيــات الـمـتـمـيــزة في
العديلية ومن سكانها القدماء العم راشد
عبدالعزيز الــراشــد (مــوالـيــد عــام ،)1934
الذي كان من أوائل الرياضيين في الكويت،
ومــن أوائ ــل العاملين ب ــوزارة الخارجية،
ً
ً
وك ــان سفيرا سابقا فــي نـيــويــورك خالل
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ً
بــدال من أن يعالج نــواب األمــة أزمــة الخدم ،بعد الحملة الفلبينية
الشهيرة ،بما يؤمن لهم كرامتهم وإنسانيتهم ،يبدو أنه انتقلت إليهم،
بالمقابل ،لغة الخدم وأساليبهم ومناكفاتهم الصغيرة وتفاخرهم
بغنى ومـسـتــوى مـعــازيـبـهــم ،لـكــن بــالـمـقـلــوب ه ــذه ال ـمــرة ،فكنتيجة
طبيعية الفتقاد أغلبهم لمقومات النيابة الشخصية كسعة الصدر
واع في
وطــولــة الـبــال وسعة األفــق والــرصــانــة المطلوبة ألي مشرع ٍ
أي برلمان محترم بالعالم ،صار واحدهم مع أول اختالف أو ارتفاع
لحدة النقاش يسرع بمعايرة زميله بمعزبه ،والكل يعاير الكل ،ال فرق
بين حشدي أو حدسي أو حكومي إال بقوة الحبال الصوتية ،حتى
صارت مثل هذه االتهامات العشوائية هي التي تزيد من سوء الفهم
والخلط وااللتباس لدى الشخص العادي بين أدوات العمل السياسي،
ومنها التحالفات كصيغة مقبولة وبين الملكية أو الكراء كآلية قديمة
ومستقرة ومستمرة ومرفوضة في العمل السياسي الكويتي.
ال اعـتــراض مــن األس ــاس على مبدأ المعايرة بحد ذات ــه ،فهي من
عــاداتـنــا وتـقــالـيــدنــا ،لـكــن حـتــى ه ــذه لـهــا أص ــول وقــواعــد وم ـبــررات،
ً
فالمعايرة والتجريح َّ
يوجهان مبدئيا للموضوع ،ثم ننظر بعد ذلك إلى
صاحبه إذا ما أعيتنا الحيلة ،فنوجه سهامنا لغباوة الفكرة أو ضحالة
ً
الطرح أو انحطاط األسلوب أو أي أمور أخرى تتعلق ذاتيا بصاحبه
وتصدر منه ،وما أكثرها! لكن موضة المعايرة بالمعازيب وحقوق
ً
التبعية أمر مستحدث نسبيا ،وكأن الغباوة والضحالة واالنحطاط
ً
ً
أصبحت أمورا مفروغا منها وسمة مشتركة بينهم ،وبالتالي ال يرون
فيها ما يشين حتى أصبحت ال تستحق االلتفات والمعايرة البناءة.
ثم إن القفز للمعايرة بالمعازيب قبل نقد الــرأي أو الموقف محل
الخالف والتغاضي عنه يحمل في جوانبه إبـ ً
ـراء لذمة المستهدف،
ً
وت ـهــوي ـنــا م ــن مـســؤولـيـتــه بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ،ف ـكــأنــك ح ـيــن تـقـفــز عن
الموضوع لتقذف أحدهم بالتبعية لمعزب ما ،تنفي عن عقله صدور
مثل هذه اآلراء والمواقف التي تراها غبية أو خاطئة وتنسبها إلى
معزبه المفترض ،وأنه مجرد رسول مجبر مغلوب على أمره ،ونحن
هنا فقط نفضحك ليعرف الناس حجمك الطبيعي ،بينما في الواقع
ً
الكثير ممن يعبر عن هذه األفكار واآلراء هو مقتنع بها فعليا ،والخطأ
راع رسمي خارجي،
والغباء فيها ذاتي المصدر ومن دون الحاجة إلى ٍ
وبالتالي لم يتحقق من هذا الفضح المزعوم سوى اإلساءة للشخص
المستهدف والمؤسسة البرلمانية التي تجمع كل هــؤالء الصبيان
تحت قبتها ،بينما قد تظل األفكار واآلراء التي عبر عنها "الصبي"
المفترض لتعيش مــن بـعــده وت ــروج ،بــل وقــد يــزيــد التعاطف معها
وتسقى بمياه المظلومية ،لتنمو وتكبر وتتحول إلى حقائق راسخة
مع الوقت من باب أنها لو لم تكن صحيحة لما تعرض صاحبها لهذا
االتهام ،وألنها في األســاس لم تتعرض للدحض الكافي والتشريح
المستحق من البداية.
كل يوم تجد هناك من يلقي على السلطة كومة االتهامات الجاهزة
عــن عــدم إيمانها بالدستور والديمقراطية وسعيها المبرمج لــوأد
ً
التجربة ،وال نختلف كثيرا معهم في هذا ،لكن ما نراه اليوم أن األخطر
من أعداء الديمقراطية عليها هم من يظنون أنهم أبناؤها وحماتها،
فال تزيدوا بتنابزكم هذا من خسائرنا ،وال تدعونا نصل إلى مرحلة
نقول فيها إن الفارق الوحيد بينكم أنه في مكتب الخدم المعزب هو
َمن يختار خادمه ،ولديكم الصبي هو َمن يختار معزبه.

وفيات

للسجناء الــذيــن تتوافر لديهم
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ل ـ ـ ــإف ـ ـ ــادة مـ ـ ــن هـ ــذه
الخدمة.
وبفضل هذا التدبير الجديد،
سيتمكن "الـسـجـنــاء مــن إقــامــة
ات ـ ـصـ ــاالت ب ـس ـه ــول ــة أكـ ـب ــر مــع
األبناء واألهــل واألزواج ،وذلك
يخفف عــبء التنقالت وفترات
االنـتـظــار وال ـل ـقــاءات فــي داخــل
السجون".

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

غ ـ ـيـ ــر أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـم ــارس ــة
س ـت ـخ ـضــع ل ـم ــراق ـب ــة مـ ـش ــددة،
ألن ه ــذه االت ـص ــاالت بالصوت
والصورة عبر "سكايب"" :تندرج
في إطــار الــزيــارات من الناحية
ً
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة" ،وت ـخ ـض ــع تــال ـيــا
للمعايير عينها عـلــى صعيد
"طلبات اإلذن والمدة والمراقبة".
(أ ف ب)

وذك ـ ـ ـ ــرت م ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم الـ ـش ــرط ــة فــي
ديترويت ،أنه جرى العثور على رجل عمره
ً
ً
 70عــامــا مـيـتــا ب ـشــارع سـكـنــي أم ــس األول.
وأفــادت الشرطة ،بأنها عثرت على مسؤول
ســا بــق بالمجلس البلدي فــي السبعينيات
ً
من العمر ميتا في إيكورس.

وقــالــت جــامـعــة أي ــوا فــي ب ـيــان ،أم ــس ،إن
ً
ً
طالبا ُعثر عليه ميتا خــارج مبنى بالحرم
ال ـجــام ـعــي ،أم ــس األول ،وم ــن الـمـعـتـقــد أن
الطالب توفي بسبب الطقس البارد.

فهد البسام

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

ً
الستينيات ،ووكيال لوزارة الخارجية ،ثم
وزير دولة لشؤون مجلس الــوزراء ،وهو
حاصل على الشهادة الجامعية وشهادة
الـمــاجـسـتـيــر مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
خمسينيات القرن الماضي.
هذه بعض شخصيات منطقة العديلية
المتميزين وهناك غيرهم الكثير ،ولكن
المساحة ال تسمح بالكتابة أكثر من ذلك.

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون 1828111 :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الطقس والبحر

الفجر

05:16

العظمى 19

الشروق

06:38

الصغرى 08

الظهر

12:02

ً
أعلى مد  10:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:05

 09:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:26

ً
أدنى جزر  04:16صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:45

 03:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

